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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

З часу зміни умов справляння ЄСВ минуло вже три місяці,
а нових форм звітності з ЄСВ і
порядку їх заповнення так і немає. І це вже нікого не дивує. Ми
звикли до того, що коли у справлянні податків запроваджується щось нове чи скасовується
старе, то відомчі роз’яснення
щодо того, як діяти, в кращому
випадку з’являються за день-два
до граничних строків подання
звітності, а в гіршому — після
їх настання.
Що ж кардинально нового
хочуть запровадити у звітності
з ЄСВ, що її так довго погоджують і затверджують, залишається загадкою. Проте ці наміри не заважають заповнювати
її по-новому в старих формах. Можливо й не потрібно нічого змінювати, адже старі форми дають змогу оперативно
реагувати на зміни в справлянні ЄСВ і без внесення до них
змін? Однак пропонуємо вам слідкувати за оновленнями
новин на нашому сайті у квітні: можливо новий порядок
заповнення звітності з ЄСВ все ж таки з’явиться і якісь нововведення таки будуть.
Практика свідчить, що скільки б інструкцій чи порядків
не затверджували, їх норми все одно потребують додаткових роз’яснень. Звичайно, кожен хотів би бачити приклад
вирішення тільки своєї ситуації, але є й типові, які мали б
знайти відображення в інструкціях і порядках. Яскравий
приклад — перехідні виплати: допомога по тимчасовій непрацездатності чи відпускні. Усім відомо про їх існування,
але ні в Порядку № 100, ні в Порядку № 1266 не розглядається, як їх враховувати для обчислення середньої зарплати.
Ми вирішили частково заповнити цю прогалину: стаття на
с. 78 стане вам у пригоді під час обчислення допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

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

З 01.05.2016 р. набере чинності новий Закон України «Про
державну службу», що визначає принципи, правові та організаційні
засади забезпечення публічної, професійної, політично неуперед
женої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка
функціонує в інтересах держави та суспільства. Він містить низку
принципових нововведень.
Детальніше — див. коментар на с. 26

Новий штатний розпис у вишах
Закон України «Про
внесення зміни до Закону
України «Про вищу освіту»
щодо формування штатного
розпису вищих навчальних
закладів» від 18.02.2016 р.
№ 1017-VIII

У новій редакції викладено п. 5 частини другої ст. 32 Закону
України «Про вищу освіту». Встановлено, що вищі навчальні зак
лади мають право формувати та затверджувати власний штатний
розпис відповідно до законодавства. У разі зменшення чисельності
осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 %
чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою,
штатна чисельність науково-педагогічних працівників не скорочується.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Доступ до нормативних актів стає безоплатним
Постанова від 24.02.2016 р.
№ 122

Внесено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого
постановою КМУ від 23.04.2001 р. № 376.
Новою редакцією п. 16 цього Порядку встановлено, що інфор
мація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією у
формі відкритих даних, що підлягає оприлюдненню й регулярному
оновленню на єдиному державному веб-порталі відкритих даних
та на офіційному веб-сайті Мін’юсту відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації».
Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, опри
людненому на єдиному державному веб-порталі відкритих даних
та на офіційному веб-сайті Мін’юсту, є вільним та безоплатним.

\

Перелік товарів, звільнених від оподаткування ПДФО
Постанова від 24.02.2016 р.
№ 112

Затверджено Перелік засобів, товарів (робіт, послуг), сума
(вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких
не включається до оподатковуваного доходу платників податку
на доходи фізичних осіб відповідно до абзацу другого пп. «а»
пп. 170.7.8 ПКУ.
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Повернення надміру сплаченого ЄСВ
Наказ від 16.01.2016 р. № 6

Затверджено новий Порядок зарахування у рахунок майбутніх
платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування або повернення надміру та/або помилково
сплачених коштів.
Детальніше — див. коментар на с. 60

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ведення трудових книжок підприємцями
Лист від 03.12.2015 р.
№ 492/06/186-15

Роз’яснено особливості ведення трудових книжок працівників
приватними підприємцями — роботодавцями. Зокрема:
— працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка
має бути заведена, в т. ч. фізичною особою — підприємцем;
— трудові книжки фізичній особі — підприємцю слід заповнювати
за аналогією з п. 2.4 Інструкції про трудові книжки;
— у разі відсутності у фізичної особи — підприємця печатки
записи в трудовій книжці завіряються його підписом.
У кінцевому результаті Мінсоцполітики резюмує, що норми
Інструкції про трудові книжки підприємцям слід застосовувати в
частині, що не суперечить нормативно-правовим актам вищої
юридичної сили, тобто КЗпП та постанові КМУ «Про трудові книжки
працівників» від 27.04.1993 р. № 301.

Звільнення працівника, який проходить військову службу
Лист від 26.11.2015 р.
№ 4979/0/4.1-06/6/ДП-15

Державна служба України з питань праці роз’яснює, що чинне
законодавство не передбачає можливості розірвання трудових від
носин з працівником, призваним на військову службу, за жодних
обставин. Припинення трудового договору на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП
у зв’язку із закінченням строку трудового договору з працівниками,
призваними на військову службу, можливе тільки після закінчення
проходження військової служби. Для цього роботодавець має в день
закінчення строку трудового договору видати відповідний наказ та
вжити заходів щодо ознайомлення працівника з цим наказом, на
приклад, шляхом направлення його копії поштою на відому адресу.

Нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму
Нагадаємо, що з 1 травня 2016 р. мінімальна зарплата та прожитковий
мінімум для працездатних осіб становитимуть 1450 грн
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

На ваші запитання відповідає Юлія КРАСНІКОВА,
бухгалтер по заробітній платі

Оподаткування фірмового одягу
Підприємство сфери послуг за
безпечує працівників корпоратив
ним (фірмовим) одягом. Його не
можна назвати форменим, та й праців
ники не виконують робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці. Чи
оподатковується вартість такого одягу
ПДФО?
У Положенні про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженому
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 24.03.2008 р. № 53, визначено
обов’язок роботодавця забезпечити за свій
рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального
захисту відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці та колективного дого-

вору. Забезпечення спеціальним одягом має
безпосередній стосунок до цього обов’язку.
Підпунктом 165.1.9 ПКУ передбачено, що
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника в цілях оподаткування ПДФО не включаються доходи у вигляді
вартості спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту, якими роботодавець забезпечує
платника податку відповідно до Закону
України «Про охорону праці», спеціального
(форменого) одягу та взуття, що надаються
роботодавцем у тимчасове користування
платнику податку, який перебуває з ним у
трудових відносинах.
Тобто вартість спеціального та форменого
одягу не оподатковується, якщо він надається на умовах тимчасового користування,
а його використання зумовлене виконанням
трудових функцій. Тому і в колективному договорі слід обов’язково вказати, чи видається
одяг працівнику в тимчасове користування,
тобто залишається у власності роботодавця,
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чи видається без повернення, а саме передається у власність працівнику.
Якщо обрано перший варіант, то додаткове благо виникне лише тоді, коли одяг
видали, а працівник на момент звільнення
його не повернув. У такому разі порушуються умови для винятку, передбаченого
пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ. Ним встановлено,
що до оподаткування включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове благо, зокрема, у вигляді вартості використання «інших об’єктів матеріального
або нематеріального майна, що належать
роботодавцю, наданих платнику податку
в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім
випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах».
У такому разі спецодяг автоматично перетворюється на дохід у негрошовій формі,
а отже, вступає в дію пп. 164.5. ПКУ, який
зобов’язує визначати оподатковуваний дохід
з урахуванням «натурального» коефіцієнта і
оподатковувати його за ставкою 18 % та ВЗ
за ставкою 1,5 %.
З цих же причин додаткове благо виникає і в тому разі, коли одяг передається
у власність працівника за приписом колективного договору. Більше того, за таких
умов вартість безкоштовно наданого одягу
входить до фонду додаткової заробітної
плати, і, як наслідок, виникає ще й база
для нарахування ЄСВ. І хоча в пп. 2.2.11
Інструкції зі статистики зарплати йдеться
лише про формений одяг та обмундирування, вважаємо, що цю норму можна застосовувати й у разі безкоштовного надання
працівникам спецодягу.
Викладене вище підтверджує й лист
ДПСУ від 27.02.2012 р. № 3000/6/17-1115.
Існує ризик, що податківці можуть визнати
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додатковим благом надання спецодягу понад установлені норми. Тож для уникнення
розбіжностей з питань оподаткування не
буде зайвим на підприємстві затвердити
власне положення, в якому варто обґрунтувати забезпечення працівників понад
норми, визначити перелік професій, які
безплатно забезпечуються спецодягом, та
умови такого забезпечення, строки використання відповідно до експлуатаційних
властивостей тощо.
Корпоративний (фірмовий) одяг випав з
поля зору законодавця і не вказаний серед
доходів, звільнених від оподаткування. Тому
перше, що спадає на думку: вартість корпоративного (фірмового) одягу є об’єктом оподаткування ПДФО. Але це не так. Пояснимо.
(Не)оподаткування корпоративного (фірмового) одягу не слід розглядати з позицій
(не)оподаткування спеціального чи форменного одягу. Його видачу потрібно розглядати
з позицій згаданого вище пп. «а» пп. 164.2.17
ПКУ. До оподаткування включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо, зокрема, у вигляді вартості використання «інших об’єктів матеріального <…>
майна, що належать роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування, <…> крім випадків, коли таке надання
зумовлено виконанням платником податку
трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору…».
Тобто якщо корпоративний (фірмовий)
одяг видається працівникам за умовами
трудового чи колективного договору для
виконання ними трудових функцій з вимогою про повернення в разі звільнення (що слід зафіксувати в колективному
(трудовому) договорі), то вартість такого
одягу не є об’єктом оподаткування ПДФО.
Наприклад, швабра для миття підлоги не
є доходом прибиральниці, то чому корпоративний (фірмовий) одяг працівників має
оподатковуватися?
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Індексація зарплати працюючих
пенсіонерів
Чи індексується заробітна плата
працівника, якщо він пенсіонер?
Так, індексується.
Доходи працюючого населення індексуються за основним місцем роботи.
Пенсія працюючих пенсіонерів індексується
в розмірі, що з урахуванням оплати праці
не перевищує прожиткового мінімуму для
працездатної особи (ст. 10 Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII).
Згідно з п. 9 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078), працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати
праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується
замість пенсії, проводиться після індексації
суми оплати праці на підставі довідки, виданої
підприємством, де працює пенсіонер, у якій
зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума та сума індексації.
Загальний дохід працюючого пенсіонера,
який підлягає індексації, в усіх випадках, не
має перевищувати прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи.
Підприємства зобов’язані у двотижневий
строк після проведення індексації оплати
праці подавати органам, які призначають
і виплачують пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера,
проіндексовану її суму та суму індексації. На
підставі поданої інформації органи, які призначають і виплачують пенсію, здійснюють
перерахунок сум індексації пенсій.

У разі звільнення пенсіонера з роботи
роботодавець подає відповідну довідку до
органу, який призначає й виплачує пенсію,
для проведення індексації пенсії згідно з
Порядком № 1078.
Після звільнення пенсіонера з роботи
індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації пенсії обчислюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
його пенсії.

Нарахування ЄСВ
на суму орендної плати
Чи слід нараховувати ЄСВ на суму
орендної плати за житло, що ви
плачується підприємством фізичній
особі — орендодавцю?
Базою нарахування ЄСВ для підприємств, що використовують працю
фізичної особи на умовах трудового
договору або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового
договору, укладеного з приватним підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані
послуги) відповідають видам діяльності
згідно з відомостями з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову
заробітну плату, інші компенсаційні та заохочувальні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди
фізичній особі за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами
(п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
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За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати
наймачеві майно у користування за плату на
певний строк (частина перша ст. 759 ЦКУ).
Відносини, які виникають при укладенні
договору найму (оренди), не мають ознак
правовідносин, що регулюють виконання
робіт або послуг. Отже, на суму орендної
плати ЄСВ нараховувати не потрібно.

Оподаткування послуг, наданих
за договором ЦПХ з нерезидентом
Як оподатковується ПДФО та ЄСВ
дохід фізичної особи — нерезидента,
одержаний у вигляді винагороди за
договором ЦПХ?
До загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку включаються суми винагород
та інших виплат, нарахованих (виплачених)
платнику податку відповідно до умов договору ЦПХ (пп. 164.2.2 ПКУ).
Згідно з пп. 170.10.1 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються на користь нерезидентів, оподатковуються
за правилами та ставками, визначеними
для резидентів.
Ставка ПДФО становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих у т. ч.,
але не виключно у формі: заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за договорами ЦПХ.
Отже, доходи, одержані нерезидентами
у вигляді винагород та інших виплат, які
виплачуються за договорами ЦПХ, оподатковуються за ставкою 18 %. Базою оподаткування є нарахована сума такої винагороди.
Платниками ЄСВ є роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору чи за договорами ЦПХ,
крім договорів ЦПХ, укладених з фізичною
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особою — підприємцем, якщо надавані
послуги або виконувані роботи відповідають видам діяльності згідно з відомостями
з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців (абзац
другий частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).
Базою нарахування ЄСВ для підприємств
є сума нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та сума винагороди фізичним особам
за надання послуг за договорами ЦПХ (п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Таким чином, при виплаті підприємством
винагороди за договором ЦПХ нерезиденту
ЄСВ сплачується на загальних підставах.

Розрахунковий період для
обчислення компенсації за
невикористану відпустку
Працівник звільняється у зв’язку
з виходом на пенсію 03.04.2016 р.
Перед звільненням він йде у від
пустку з 21.03.2016 р. до 03.04.2016 р.
Також у працівника ще залишилися дні
невикористаної відпустки. Яким буде
розрахунковий період для обчислення
компенсації за дні невикористаної від
пустки?
Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100, для обчислення середньої заробітної плати застосовуються два
розрахункових періоди:
• 12 календарних місяців — для обчислення відпускних або компенсації за невикористану відпустку;
• 2 календарних місяці — в інших випадках її збереження.
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Розрахунковий період тривалістю 12 календарних місяців для обчислення середньої
заробітної плати застосовується для оплати:
• щорічної відпустки;
• додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
• творчої відпустки;
• додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей;
• компенсації за невикористані відпустки.
Відліковується 12-місячний розрахунковий
період з місяця, що передує місяцю надання
відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100).
Таким чином, розрахунковим періодом
для обчислення компенсації за невикористані
дні щорічної відпустки буде з 01.04.2015 р.
до 31.03.2016 р.

Оренда житла/гуртожитку для
працівника та справляння ЄСВ
Підприємство орендує житло для
свого працівника. Чи слід у такому
випадку нараховувати ЄСВ?
Так, нараховувати ЄСВ потрібно.
Для роботодавців ЄСВ нараховується
на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Відповідно до ст. 2 Закону про оплату
праці структура заробітної плати має такий
вигляд:
• основна заробітна плата, винагорода
за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників
та посадових окладів для службовців;
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• додаткова заробітна плата, винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особ
ливі умови праці. Вона включає доплати,
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами й положеннями,
виплати в рамках грантів, компенсаційні та
інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства
або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.
Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики
зарплати до інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать інші виплати, що
мають індивідуальний характер, як от оплата
квартири та найманого житла, гуртожитків.
Таким чином, на суму орендованого для
працівника житла/гуртожитку слід нараховувати ЄСВ як на виплату, що належить до
інших заохочувальних і компенсаційних
виплат.

Виплата за шкідливі умови праці
грошової компенсації замість
видачі молока та ЄСВ
На підприємстві за шкідливі умови
праці працівникам видають замість
молока кошти. Чи оподатковується
така компенсація ЄСВ?
Насамперед зазначимо, що згідно з
постановою Держкомпраці СРСР і
Президії ВЦРПС «Порядок безоплатної
видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям,
зайнятим на роботах зі шкідливими умовами
праці» від 16.12.1987 р. № 731/П-13 заміна
молока коштами не допускається. Тобто
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у випадку, наведеному в запитанні, наявне
порушення законодавства.
Якщо ж все-таки підприємство замість
молока видає працівникам кошти, то такі
виплати слід оподатковувати ЄСВ у розмірі
22 %, як і інші компенсаційні виплати, не
передбачені актами законодавства (п. 2.3
Інструкції зі статистики зарплати).

«Тринадцята» зарплата в разі
обчислення відпускних
Працівниці, яка в листопаді 2015 р.
вийшла з відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею триріч
ного віку, 10.03.2016 р. виплачено «три
надцяту» зарплату за 2015 р. Працівниця
йде у щорічну відпустку 21.03.2016 р. Як
враховувати цю «тринадцяту» зарплату для
обчислення середньої заробітної плати?
Середня заробітна плата для розрахунку виплат щорічної відпустки
обчислюється за 12 місяців з місяця,
що передує місяцю надання відпустки або
виплати компенсації за невикористані відпустки (п. 2 Порядку № 100).
Премії за місяць, квартал, півріччя, дев’ять
місяців включаються в розрахунок середньої
зарплати в тому місяці, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю
(п. 3 розділу третього Порядку № 100), тобто
в місяці нарахування.
Одноразова винагорода за підсумками
року за рік і за вислугу років включається
в середній заробіток шляхом додавання до
заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
Одноразова винагорода розподіляється
не між місяцями того року, в якому чи за
який вона була нарахована, а між місяцями
розрахункового періоду.
Також слід зазначити, що згідно з п. 2 Порядку № 100 час, протягом якого працівник
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відповідно до чинного законодавства або
з інших поважних причин не працював і
за ним не зберігалася заробітна плата чи
зберігалася частково, виключається з розрахункового періоду. Для такої працівниці
з розрахункового періоду виключаємо відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Тобто в розрахунок
входить період листопад 2015 р. – лютий
2016 р. «Тринадцяту» зарплату було виплачено в березні 2016 р., але цей місяць не
входить до розрахункового періоду, а отже,
ця виплата не включається до розрахунку.

Відпустка для працівників,
які виконують громадські роботи
Чи слід надавати щорічні відпустки
працівникам, залученим до громад
ських робіт?
Право на відпустки мають громадяни
України, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності (ст. 2 Закону про відпустки).
Громадські роботи є видом суспільно
корисних оплачуваних робіт в інтересах
територіальної громади, які організовуються
для додаткового стимулювання мотивації до
праці, матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб і виконуються ними на
добровільних засадах (ст. 31 Закону України
«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-IV).
На осіб, які беруть участь у громадсь
ких та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні
гарантії, передбачені законодавством
про працю та зайнятість населення і
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 4 Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового
характеру, затвердженого постановою КМУ
від 20.03.2013 р. № 175).
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З особами, які беруть участь у громадських
роботах, роботодавці укладають у письмовій
формі строкові трудові договори на строк,
що сумарно протягом року не перевищує
180 календарних днів.
Таким чином, працівники, з якими укладено трудовий договір на час виконання
громадських робіт, перебувають у трудових
відносинах з підприємством і мають право
на відпустки.

Види строкових трудових
договорів
Чи обов’язково строкові трудові до
говори укладати в письмовій формі
і які бувають види таких договорів?
Трудовий договір може бути як безстроковим, так і укладеним на визначений строк або на час виконання
певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений
строк з урахуванням характеру наступної
роботи, або умов її виконання, або інтересів
працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (ст. 23 КЗпП).
Особливою формою трудового договору
є контракт, у якому строк його чинності,
права, обов’язки і відповідальність сторін,
умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання
договору (в т. ч. дострокового) можуть установлюватися угодою сторін (частина третя
ст. 21 КЗпП).
Працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на роботу.
Ця норма частини другої ст. 24 КЗпП вказує
на те, що трудовий договір не обов’язково
має бути формалізований у письмову форму.
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Але обов’язково має бути наказ, в якому зазвичай встановлюють істотні умови трудових відносин щодо оплати праці та строку
їх тривалості.
У той же час частиною першою ст. 24
КЗпП встановлено, що трудовий договір
укладається, як правило, у письмовій формі.
Додержання письмової форми є обов’язковим:
• у разі організованого набору працівників;
• укладення трудового договору про
роботу в районах з особливими природними
географічними й геологічними умовами та
умовами підвищеного ризику для здоров’я;
• укладення контракту;
• у випадках, коли працівник наполягає
на укладенні трудового договору в письмовій формі;
• у разі укладення трудового договору з
неповнолітніми (ст. 187 КЗпП);
• укладення трудового договору з фізичною особою;
• в інших випадках, передбачених законодавством.

Виплата зарплати під час
відрядження
Працівник тривалий термін пере
буває у відрядженні. Чи можна йому
виплачувати заробітну плату раз
на місяць?
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки,
встановлені колективним договором
або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної
профспілкової організації (уповноваженим
від трудового колективу), але не рідше двох
разів на місяць через проміжок часу, що не
перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за
який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП).
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На запитання читачів відповідає Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Прийняття практиканта
на роботу учнем токаря
На підприємство направлено уч
ня профтехучилища для прохо
дження первинної практики за
професією токаря. За час цієї практики
він не встигне оволодіти навиками ви
конання всіх робіт, які має виконува
ти токар. Чи можна в трудовій книжці
вказати, що його було прийнято учнем
токаря?
Запис у трудову книжку не робиться.
Пунктом 2.16 Інструкції про трудові
книжки встановлено, що для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та
клінічних ординаторів, які мають трудові
книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на
денних відділеннях (у т. ч. підготовчих)
вищих навчальних закладів. Підставою
для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування
на навчання та про відрахування з числа
студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів. Період роботи вказаних студентів,
учнів, аспірантів та клінічних ординаторів у
студентських таборах, під час проходження
виробничої практики і виконання науководослідної госпдоговірної тематики і під час
проходження стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням
спеціальності, кваліфікації, посади та часу
роботи. На підставі цих довідок навчальні
заклади (наукові установи) забезпечують
внесення до трудових книжок студентів,
учнів, аспірантів та клінічних ординаторів
відомостей про роботу та стажування згідно
з одержаними даними. Довідки зберігаються

в особистих справах цих осіб як документи
суворої звітності.
Для студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які раніше не працювали
та у зв’язку з цим не мали трудових книжок,
відомості про роботу в студентських таборах,
на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної
тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони працюватимуть
(п. 2.18 Інструкції про трудові книжки).
Згідно з п. 17 Порядку надання робочих
місць для проходження учнями, слухачами
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої
практики, затвердженого постановою КМУ
від 07.06.1999 р. № 992, за фактично виконаний обсяг робіт учнями, слухачами за
період виробничого навчання та виробничої
практики відповідно до виробничих завдань,
підприємство нараховує їм заробітну плату
згідно з установленими системами оплати
праці за нормами, розцінками, ставками
(окладами) з урахуванням коефіцієнтів,
доплат і надбавок. Але це не означає, що
вони приймаються на роботу за трудовим
договором1.
Додатком В до Класифікатора професій
ДК 003:2010 передбачено, що похідне слово
«учень» застосовується до професійних назв
робіт робітників середньої кваліфікації, яких
прийнято на роботу на час проходження ними
первинної професійної підготовки на виробництві. Первинна професійна підготовка
на виробництві є складовою професійного
навчання працівників на виробництві, порядок проведення якого визначає Положення
1 Детальніше про практику учнів та студентів див.
журнал «Заработная плата» № 5/2015, с. 46. (Прим. ред.)
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про професійне навчання працівників на
виробництві, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від
26.03.2001 р. № 127/151, але яке не регулює
питання проходження практики учнями.

Надання податкової знижки
матері, якщо син-студент
отримав дохід за договором ЦПХ
Чи має право мати, яка в 2015 р.
оплачувала навчання сина у виші,
на податкову знижку, якщо її синстудент протягом року двічі отримував
доходи за договорами ЦПХ?
Фізичні особи, які не є суб’єктами
господарювання, у певних випадках,
визначених ПКУ, мають право на
податкову знижку, яка дає їм змогу зменшити загальний річний оподатковуваний
дохід, одержаний за наслідками звітного
податкового року у вигляді заробітної плати. При цьому сума нарахованої фізичною
особою — платником ПДФО податкової
знижки не має перевищувати суми річного доходу, одержаного як заробітна плата
(пп. 166.4.2 ПКУ).
Податкова знижка застосовується тільки
до заробітної плати, яка включає основну
та додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
що виплачуються (надаються) працівнику
за відносинами трудового найму. Зважаючи
на зміст запитання, студент протягом звітного року отримував доходи за договорами
цивільного-правового характеру, які не є
трудовими договорами, тому він не має права
застосувати до цих доходів податкову знижку.
І якщо за звітний період він не отримував
інших доходів, крім згаданих (тобто за договорами ЦПХ), то члени його сім’ї першого
ступеня споріднення, в даному випадку —
мати, мають право на податкову знижку
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до свого доходу у вигляді заробітної плати,
з якого було оплачено навчання студента.
Для отримання податкової знижки потрібно до 31.12.2016 р. подати річну декларацію
про майновий стан і доходи (форма декларації
затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 02.10.2015 р. № 859) разом з
усіма необхідними документами, зокрема
довідкою з місця роботи про доходи у вигляді зарплати та суму утриманого ПДФО,
копіями документів, що посвідчують особу
матері та її сина, оплату за навчання. Також
бажано, щоб син-студент за місцями отримання доходу за договорами ЦПХ одержав
довідки про те, що нараховані та виплачені
йому доходи не є заробітною платою. Утім,
якщо йому в цьому відмовлять, податковий
орган може самостійно перевірити, з якою
ознакою тій чи інший особі були нараховані
протягом року доходи. Так, заробітна плата
у ф. № 1ДФ вказується з ознакою доходу
«101», а винагорода за договором ЦПХ —
з ознакою доходу«102».

Врахування невідпрацьованих днів
для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності
та відпускних
Через зменшення обсягів робіт
окремих працівників було переве
дено на режим неповного робочого
тижня. Один з таких працівників захворів,
а потім надав листок непрацездатності
та заяву на частину щорічної відпустки.
Чи враховувати невідпрацьовані дні для
розрахунку допомоги по тимчасовій не
працездатності та відпускних?
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності та відпускних обчислюється за різними нормативними документами, зокрема для лікарняних — згідно
з Порядком обчислення середньої заробітної
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плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266), а для
відпускних — відповідно до Порядку обчислення заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100).
Пунктом 3 Порядку № 1266 визначено,
що під час розрахунку середньоденної заробітної плати, за якою будуть нараховуватися, зокрема, виплати по тимчасовій
непрацездатності, з розрахункового періоду
виключаються тільки календарні дні, не
відпрацьовані з поважних причин. Таких
причин чотири: тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком, відпустка без
збереження заробітної плати.
Отже, під час розрахунку середньоденної
зарплати для обчислення лікарняних дні, які
згідно з графіком роботи для працівника є
вихідними, не належать до поважних причин, тому враховуються в загальній кількості
календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді.
Частиною третьою ст. 56 КЗпП установлено, що робота на умовах неповного робочого
тижня не тягне за собою будь-яких обмежень
трудових прав працівників, тому тривалість
відпустки працівника, який працює неповний
робочий тиждень, є такою самою, як і в разі
роботи повний робочий тиждень.
Разом з тим за роз’ясненням Міністерства
праці та соціальної політики України, наданим
у листі від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09, на
розрахунок середньої зарплати для оплати часу
відпустки впливає те, за чиєї ініціативи — працівника чи роботодавця — було запроваджено
перехід на неповний робочий тиждень.
Так, Мінсоцполітики наводить норми
п. 7 Порядку № 100 та п. 2 розділу ІІ Порядку
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№ 100, за якими під час обчислення середньої зарплати для розрахунку відпускних із
загальної кількості календарних днів розрахункового періоду відповідно виключаються:
• святкові та неробочі дні, встановлені
законодавством (ст. 73 КЗпП);
• час, протягом якого працівник згідно
з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не
зберігався заробіток або зберігався частково.
На думку відомства, в разі роботи на умовах
неповного робочого тижня остання зазначена
норма (п. 2 розділу ІІ Порядку № 100) стосується тільки тих випадків, коли працівники
працюють у такому режимі з не залежних від
них причин, а саме згідно з наказом керівника
підприємства та у зв’язку з неможливістю забезпечити їх роботою впродовж нормальної
тривалості робочого тижня.
Якщо ж працівник працює на умовах
неповного робочого тижня за власним бажанням (наприклад, у зв’язку із сімейними
обставинами або є зовнішнім сумісником
тощо), то нараховувати середню заробітну
плату для оплати часу відпусток слід тільки
з урахуванням п. 7 Порядку № 100, тобто
виключати лише святкові та неробочі дні2.
У даному разі йдеться про «примусове»
переведення окремих працівників на непов
ний робочий тиждень. Тому, враховуючи
роз’яснення Мінсоцполітики, під час розрахунку середньоденної заробітної плати
для оплати часу щорічної відпустки загальну
кількість календарних днів розрахункового
періоду слід зменшити на кількість святкових
і неробочих днів, установлених законодавством, а також на кількість робочих днів,
протягом яких працівник не працював за
скороченого робочого тижня.
2 Оскільки робота на таких умовах дозволена як у разі
прийняття працівника на роботу, так і згодом, за його
бажанням (ст. 56 КЗпП), то можна припустити, що це
стосується і випадку роботи на умовах неповного робочого
тижня за угодою між роботодавцем і працівником. Це
питання докладно розглядалося у спецвипуску «Середня
зарплата: розраховуємо правильно» № 2/2015. (Прим. ред.)
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Заполнение формы
№ 1ДФ

Журналом «Заработная плата» запроваджено серію вебінарів. Остання наша зустріч була
присвячена питанням заповнення та подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ. Публікуємо
відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару. Вебінар проводила
Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная плата»

Яку суму нарахованого доходу по
казувати в розділі ІІ у рядку «Вій
ськовий збір»: лише суму, з якої
справляється ВЗ, чи таку ж суму, що і в
розділі І?
Порядок відображення відомостей
у розділі ІІ «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та
військовий збір» податкового розрахунку за
ф. № 1ДФ визначено п. 3.11 Порядку заповнення та подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок
№ 4). У рядку «Військовий збір» загальні
суми нарахованого, виплаченого доходу,
нарахованого ВЗ та сума перерахованого до
бюджету ВЗ відображаються в грошовій формі,
вираженій у національній валюті (у гривнях

з копійками). Відомості про фізичну особу —
платника податку, якій нараховані доходи,
з яких утримується ВЗ, не зазначаються.
Отже, загальною сумою нарахованого
доходу, з метою відображення в рядку «Військовий збір», є загальна сума нарахованого
доходу, з якої утримується ВЗ.
Протягом декількох кварталів у
ф. № 1ДФ вказувалися невірні ІПН
працівників. Як виправити цю по
милку з найменшими штрафами?
Якщо виправити в поточній ф. № 1ДФ
дату прийняття на роботу, яка мала
бути відображена в розрахунку за
попередній квартал, яким буде штраф?
Як правильно такі помилки усуваються?
Згідно з п. 4.4 Порядку № 4 «звітна
нова» та «уточнююча» ф. № 1ДФ запов
нюються однаково. Вони подаються
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на підставі інформації з попередньо поданої
ф. № 1ДФ і в них має міститися інформація
лише за рядками та реквізитами, які уточнюються.
А лгоритм виправлення помилок у
ф. № 1ДФ визначено в п. 4.4 Порядку № 4.
Він відрізняється залежно від того, у якому
розділі (І чи ІІ) вони усуваються.
Порядок виправлення помилок у розділі І:
• для вилучення одного помилкового
рядка з попередньо введеною інформацією
потрібно повторити всі графи такого рядка і в
графі 9 зазначити «1» — на вилучення рядка;
• для введення нового або пропущеного
рядка потрібно заповнити всі його графи і в
графі 9 зазначити «0» — на введення рядка;
• для заміни одного помилкового рядка
іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну. Інакше кажучи,
потрібно заповнити два рядки, один з яких
вилучає попередньо внесену інформацію,
а другий — вносить правильну. Тоді в першому рядку в графі 9 зазначають «1» — рядок
на вилучення, а в другому зазначають «0» —
рядок на введення.
У розділі ІІ алгоритм виправлення по
милок простіший. Для вилучення помилкової інформації передбачено окремий рядок.
Щоб видалити неправильну інформацію
про оподаткування процентів та виграшів
(призів) у лотерею, а також про суми ВЗ,
потрібно попередньо введену помилкову
інформацію зазначити в рядку «Військовий
збір — вилучення», а правильну — ввести в
рядку без позначки «виключення».
Відповідальність за помилки, допущені у
ф. № 1ДФ, визначено п. 119.2 ПКУ. За неподання, подання з порушенням встановлених
строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкового розрахунку застосовується штраф
у розмірі 510,00 грн, а за повторне протягом
року аналогічне порушення — 1020,00 грн.
За помилки у ф. № 1ДФ штрафи не застосовуватимуть, якщо:
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• неподання, подання з порушенням
установлених строків, подання не в повному
обсязі, з недостовірними відомостями або
з помилками ф. № 1ДФ виникли у зв’язку
з виконанням податковим агентом вимог
п. 169.4 ПКУ (перерахунок податку, перерахунок та обмеження ПСП) та були самостійно
виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ;
• ненарахування, неутримання або несплату (неперерахування) ПДФО податковий
агент виявляє самостійно під час проведення
річного перерахунку ПДФО, передбаченого
в п. 169.4 ПКУ, та виправляє в наступних
податкових періодах протягом податкового
(звітного) року.
У момент подання «звітного нового»
податкового розрахунку ф. № 1ДФ з виправленими показниками до закінчення
граничного строку його подання за такий
самий звітний період зазначені штрафи не
застосовуються.
Подання нового чи уточнюючого податкового розрахунку для ІПН за декілька кварталів
залежить від того, коли саме виправляють помилку. При виявленні помилок у податкових
розрахунках за кілька звітних періодів слід
подавати уточнюючі податкові розрахунки
одночасно. Саме так і можна «зекономити»
на штрафах. Виправляючи помилки одразу
за кілька періодів, підприємство заплатить
лише 510,00 грн, незалежно від того, скільки
уточнюючих розрахунків подасть.
Чи має право сумісник, який подав
заяву про застосування ПСП, на таку
пільгу, якщо бухгалтеру відомо, що
він за основним місцем роботи отримує
заробітну плату, розмір якої становить
2500,00 грн.
ПСП застосовують до заробітної плати
лише в одного роботодавця (п. 169.1
ПКУ). Отже, можна зробити висновок, що зовнішні сумісники мають право на
ПСП лише за одним місцем роботи, але це
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не зовсім так. Один з основних моментів, що
визначає надання ПСП, — це розмір заробітної плати, що не перевищує граничного для
застосування ПСП розміру (докладніше див.
журнал «Заработная плата» № 1/2016, с. 9).
Внутрішні сумісники можуть розраховувати на ПСП, якщо загальний розмір їх
заробітної плати не перевищує граничного
розміру доходу, що дає право на ПСП.
Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня, то ПСП застосовують
до суми його заробітної плати на загальних
підставах. Головними умовами для цього
буде наявність заяви про застосування ПСП
та неперевищення заробітною платою граничного рівня доходу.
У разі порушення платником податку
порядку застосування ПСП, наприклад,
застосування ПСП за кількома місцями
отримання доходів, такий платник податків
втрачає право на отримання ПСП за всіма
місцями отримання доходу починаючи з
місяця, в якому було таке порушення, та
закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.
Право на застосування ПСП можна відновити, подавши заяву про відмову всім
роботодавцям із зазначенням місяця, коли
відбулося таке порушення. На підставі заяви
кожний роботодавець нараховує й утримує
відповідну суму недоплати ПДФО та штраф у
розмірі 100 % суми цієї недоплати за рахунок
найближчої виплати, а якщо сума виплати
недостатня, — за рахунок наступних виплат.
Якщо суми недоплати та/або штрафу не були
утримані роботодавцем за рахунок платника
податку, вони включаються до річної податкової
декларації останнього. Право на застосування
ПСП відновлюється з податкового місяця, що
настає за місяцем, в якому сума такої недоплати
та штраф повністю погашаються.
Чи надається ПСП, якщо вдівець з
двома малолітніми дітьми працює
за договором ЦПХ?
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ПСП не може бути застосована до:
• доходів платника податку, інших
ніж заробітна плата;
• заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця
отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового)
забезпечення учнів, студентів, аспірантів,
ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців,
що виплачуються з бюджету;
• доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також
іншої незалежної професійної діяльності.
(п. 169.2.3 ПКУ).
Із вищезазначеного зрозуміло, що особі,
яка виконує роботи (надає послуги) за договорами ЦПХ і отримує не заробітну плату,
а винагороду, ПСП не надається.
Якщо бухгалтера «перевести» з по
стійного місця роботи на роботу
за сумісництвом, чи необхідно це
відображати у ф. № 1ДФ (як звільнення і
прийняття)? Чи необхідно повідомляти
про це ДФСУ?
У першу чергу слід зазначити, що
КЗпП не містить норм про «переведення з основного місця роботи
на роботу за сумісництвом» і навпаки.
У цьому випадку працівника слід звільнити з
основного місця роботи з дотриманням усієї
процедури звільнення згідно зі ст. 47 КЗпП.
Роботодавець зобов’язаний у день звільнення
видати працівникові належно оформлену
трудову книжку і провести з ним розрахунок
у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП. Виплата
всіх сум, що належать від підприємства, провадиться у день звільнення. Якщо працівник
не працював цього дня, зазначені суми мають
бути виплачені не пізніше наступного дня
після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок.
Другим етапом буде прийняття цього
працівника на роботу за сумісництвом, тобто
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з укладенням нового трудового договору
згідно з нормами КЗпП.
Таким чином, у ф. № 1ДФ буде заповнено
два рядки. Згідно з п. 3.7 Порядку № 4 графа 6
заповнюється на фізичних осіб, які приймалися у звітному періоді. Графа 7 — на фізичних
осіб, які були звільнені у звітному періоді за
місцем роботи, на якому вони отримували
дохід у вигляді заробітної плати. Для фізичних
осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються.
У разі неодноразового прийняття фізичної
особи на роботу та її звільнення з роботи у
звітному кварталі про таку особу потрібно
заповнювати стільки рядків, скільки разів
інформація про зміну місця роботи особи
зустрічається у звітному кварталі.
Про «переведення з основного місця роботи на роботу за сумісництвом» і навпаки
слід повідомляти ДФСУ шляхом подання
повідомлення про прийняття працівника на
роботу за сумісництвом згідно з постановою
КМУ «Про порядок повідомлення Державній
фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»
від 17.06.2015 р. № 413, адже це укладення
нового трудового договору згідно з нормами
ст. 24 КЗпП.
Як відобразити поворотні фінансові
безвідсоткові позики працівникам
у ф. № 1ДФ?
Згідно з Довідником ознак доходів,
наведеним у додатку до Порядку № 4,
основна сума поворотної фінансової
допомоги, наданої платником податку іншим
особам, яка повертається йому, основна сума
поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, відображається
у ф. № 1ДФ з однакою доходу «153».

вебинар

У разі отримання поворотної фінансової
допомоги фізичною особою від юридичної
особи в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
відображається вся сума отриманої допомоги.
Якщо поворотну фінансову допомогу
отримує юридична особа від фізичної особи
та відповідно до термінів, які зазначаються в
договорі позики, юридична особа повертає
частину отриманої допомоги фізичній особі,
то в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
відображається лише частина повернутої
допомоги.
У поточному році працівнику, який
на момент виплати вже не працює
на підприємстві, виплачено пре
мію за попередній рік. Як її відобразити
у ф. № 1ДФ?
Компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податків
у зв’язку з відносинами трудового
найму згідно із Законом про оплату праці,
для цілей оподаткування ПДФО прирівнюються до заробітної плати та оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ
(п. 14.1.48 ПКУ).
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать також виплати у
формі винагород за підсумками роботи за
рік, премії (ст. 2 Закону про оплату праці).
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, доходи
у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (п. 164.2.1 ПКУ),
зазначаються з ознакою доходу «101».
Враховуючи викладене, премія, що виплачується в поточному році за попередній,
зазначається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу
«101».
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Сегодня в рубрике:

Восстановление работника
на работе: процедура
и документальное
оформление
c. 20
Государственная служба:
новый закон
c. 26

Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Поновлення

працівника
на роботі: процедура
та документальне
оформлення
Випадки поновлення працівників на роботі за рішеннями суду не
рідкість. Кожного разу через це виникає низка запитань — як
процедурних (щодо оформлення наказу, заповнення трудової
книжки тощо), так і запитань стосовно розрахунку та оподаткування поновленому працівникові виплат за такими рішеннями.
На більшість найпоширеніших запитань ми намагатимемося
відповісти в статтях, присвячених цій темі
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Законодавчі підстави
та процедура поновлення
Трудові спори про поновлення на роботі
розглядають безпосередньо районні, районні
в місті, міські та міськрайонні суди (ст. 232
КЗпП).
Відповідно до ст. 233 КЗпП у справах про
звільнення працівник може в місячний строк
з дня вручення копії наказу про звільнення
або з дня видачі трудової книжки звернутися
до суду із заявою про вирішення трудового
спору. У разі пропуску цього строку з поважних причин суд може його поновити
(ст. 234 КЗпП).
Поновлення працівника на роботі у разі
його звільнення без законної підстави відбувається відповідно до ст. 235 КЗпП.
Суд відповідної інстанції одночасно з винесенням рішення про поновлення на роботі
приймає й рішення про виплату працівникові
середнього заробітку за час вимушеного
прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не
більш як за один рік.
Якщо заява про поновлення на роботі
розглядається більше одного року не з вини
працівника, суд виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
Рішення суду про поновлення на роботі
незаконно звільненого працівника має бути
виконано негайно. Зауважимо, що трудове
законодавство не містить визначення поняття
«негайне виконання». Тому після ухвалення
рішення судом роботодавець одразу має видати наказ про поновлення працівника на
роботі (див. зразок) і зробити запис у його
трудовій книжці: «Запис за № ... <номер запису про звільнення> недійсний, поновлено
на попередній роботі», далі зазначається
номер та дата наказу про поновлення.
Важливо розуміти, що поновлення відбувається не з дати винесення судом рішення,
а з дати звільнення працівника, яке визнано
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недійсним. Тобто за весь час вимушеного
прогулу, починаючи з дати незаконного
звільнення, працівник має отримати середню
заробітну плату, яка визначається згідно з
нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Після видання наказу про поновлення
працівника на роботі роботодавцю слід
повідомити його про це. Також варто ознайомити його з наказом про поновлення на
роботі під підпис. Повідомлення про виконання роботодавцем рішення суду щодо
поновлення працівника та виплати йому
середнього заробітку за час вимушеного
прогулу з доданою копією наказу радимо
надіслати до державної виконавчої служби.
Так роботодавець засвідчить факт виконання
ним рішення про поновлення працівника
на роботі.
Міністерство праці в листі від 06.01.2011 р.
№ 10/06/186-11 зауважує, що визнане судом
право працівника на поновлення на роботі
має приватний характер, тому воно не може
бути реалізоване без волевиявлення цього
працівника. Стаття 368 Цивільного процесуального кодексу України встановлює, що
виконавчий лист видається за заявою особи,
на користь якої ухвалено судове рішення.
Згідно зі ст. 76 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р.
№ 606-XIV (далі — Закон № 606) виконання
рішення про поновлення вважається закінченим з дня видачі відповідного наказу або
розпорядження роботодавцем, фізичною особою, фізичною особою — підприємцем, який
прийняв незаконне рішення про звільнення
працівника, після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення
виконавчого провадження.
Статтею 236 КЗпП передбачено, що в разі
затримки роботодавцем виконання рішення
суду про поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника суд виносить ухвалу
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про виплату йому середнього заробітку або
різниці в заробітку за час затримки.

Обставини, які враховуються
під час винесення судом рішення
про поновлення
Щоб поновлення на роботі звільнених
працівників не стало частою практикою,
важливо дотримуватися встановленої процедури звільнення.
Із судової практики відомо, що найчастіше
суд приймає рішення про поновлення працівників, які звільнені за порушення трудової
дисципліни. У п. 22 постанови Пленуму ВСУ
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зазначається,
що у справах про поновлення на роботі осіб,
звільнених за порушення трудової дисципліни, судам необхідно з’ясувати:
• у чому конкретно проявилося порушення;
• що стало приводом для звільнення;
• чи могло воно бути підставою для розірвання трудового договору за п. 3, 4, 7, 8
ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП;
• чи додержані роботодавцем передбачені
ст. 147(1), 148, 149 КЗпП правила і порядок
застосування дисциплінарних стягнень,
зокрема чи не закінчився встановлений
для цього строк, чи застосовувалося вже за
цей проступок дисциплінарне стягнення,
чи враховувалися під час звільнення ступінь
тяжкості вчиненого проступку і заподіяна
ним шкода, обставини, за яких вчинено
проступок, і попередня робота працівника.
Отже, щоб у подальшому уникнути винесення таких судових рішень, звільняючи
працівника, наприклад, за прогул (п. 4 ст. 40
КЗпП), слід дотримуватися правил, установлених для накладення дисциплінарного
стягнення. Сама відсутність працівника на
роботі має підтверджуватися документально: табелем обліку робочого часу, в якому
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відмічено неявки на роботу; доповідною
запискою; письмовими свідченнями інших
працівників; актом про відсутність на роботі,
який засвідчується спеціально створеною
комісією тощо. І не слід звільняти працівника
за прогул, якщо він з’явився на роботу, але
не виконує своїх обов’язків. У такому разі
працівникові може бути винесена догана,
але про прогул не йдеться, оскільки він
перебуває на робочому місці. Також слід
враховувати, що наказ про звільнення може
бути виданий не пізніше одного місяця з дня
вчинення прогулу (ст. 148 КЗпП).

Виплати працівникові за час
вимушеного прогулу
Як зазначалося вище, за весь час вимушеного прогулу працівник має отримати
середній заробіток. Згідно з нормами Порядку № 100 середня зарплата визначається
виходячи з виплат за два місяці, що передували події, яка спричиняє таку виплату.
У нашому випадку — за два місяці до дати,
з якої поновлюється працівник, тобто до
дати звільнення.
Якщо працівник працював менше двох
місяців, середня зарплата визначається
виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо протягом останніх двох
календарних місяців працівник не працював,
середня зарплата обчислюється виходячи з
виплат за два попередні місяці роботи. Якщо
ж і впродовж цих двох місяців працівник не
відпрацював жодного дня, середня зарплата
визначається виходячи з встановленої йому
тарифної ставки або посадового окладу.
Незважаючи на те, що Порядок № 100
ухвалений досить давно і застосовується
майже в усіх випадках збереження заробітної плати, на практиці виникли запитання,
пов’язані з різночитанням його норм.
Так, в абзаці третьому п. 2 Порядку № 100
йдеться про середньомісячну заробітну
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плату, яка визначається виходячи з виплат
за два місяці. Це дало привід для невірного трактування норм Порядку № 100, що
стало підставою для перегляду рішення у
справі № 6-87цс11 за постановою ВСУ від
23.01.2012 р. Позивач навів підтвердження
тому, що в одних випадках суди приймали
рішення про те, що середній заробіток за
час вимушеного прогулу необхідно обчислювати шляхом множення середньомісячної заробітної плати на кількість місяців
вимушеного прогулу, а в інших — шляхом
множення середньоденного (годинного)
заробітку на кількість робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — кількість календарних
днів, які мають бути оплачені за середнім
заробітком.
ВСУ погодився з доводами і направив
справу на новий розгляд, акцентувавши
увагу на правилах застосування п. 5 Порядку
№ 100, що основою для визначення загальної суми заробітку, що підлягає виплаті за
час вимушеного прогулу, є середньоденна
(середньогодинна) заробітна плата працівника. І в подальшому, вирішуючи цей спір,
Комінтернівський районний суд м. Харкова
в рішенні від 07.08.2012 р. з урахуванням
рекомендацій ВСУ визначив суму середнього
заробітку за час вимушеного прогулу шляхом множення середньоденної зарплати на
кількість днів вимушеного прогулу.
Отже, відповідно до п. 5 Порядку № 100
основою для визначення загальної суми
заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу, є середньоденна (середньогодинна) заробітна плата працівника, яка
згідно з п. 8 Порядку № 100 визначається
діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців роботи
(календарні) дні на кількість відпрацьованих
робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на
кількість календарних днів за цей період.
Після визначення середньоденної заробітної
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плати як розрахункової величини для нарахування виплат працівнику нараховується
загальна сума середнього заробітку за час
вимушеного прогулу. Вона обчислюється
виходячи із середньої місячної зарплати, яка
визначається шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну
кількість робочих днів у розрахунковому періоді. У свою чергу середньомісячна
кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих
днів за останні календарні місяці згідно з
графіком роботи підприємства, установи,
організації, встановленим із дотриманням
вимог законодавства.
Крім зазначеного слід враховувати, що
в разі підвищення на підприємстві посадових окладів та тарифних ставок зарплата,
включаючи всі виплати, що враховуються
під час обчислення середньої зарплати,
має коригуватися на коефіцієнт такого підвищення (п. 10 Порядку № 100; див. журнал «Заробітна плата» № 3/2015, с. 52).
І далі, виходячи з відкоригованої зарплати,
має визначатися середньоденний заробіток.
За скоригованим таким чином середнім
заробітком нараховуються виплати за час
вимушеного прогулу з дня підвищення тарифних ставок/окладів(див. також с. 63).

Невиконання рішення
про поновлення працівника
Якщо рішення суду про поновлення працівника на роботі не виконано без поважних
причин, роботодавець та посадові особи
можуть бути притягнуті до відповідальності.
Так, ст. 89 Закону № 606 передбачено, що
в разі невиконання рішення про поновлення
на роботі без поважних причин державний
виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника: фізичну особу —
від 10 до 20 нмдг, або від 170 до 340 грн;
на посадових осіб — від 20 до 40 нмдг, або
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від 340 до 680 грн; на юридичну особу — від
40 до 60 нмдг, або від 680 до 1020 грн.
Повторне невиконання рішення суду
тягне накладення штрафу в подвійному
розмірі та може навіть стати підставою
для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 382 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III.
У цьому разі мова піде вже про штрафи зовсім іншого порядку (від 500 до 1000 нмдг)
або навіть про позбавлення волі на строк
до трьох років.

Поновлення працівника на посаді,
зайнятій іншим працівником
Цілком імовірно, що на посаду звільненого працівника, якого слід поновити, підприємство може прийняти іншого працівника.
У цьому разі працівник, якого було прийнято, має бути звільнений з роботи за
ініціативою роботодавця за п. 6 ст. 40 КЗпП.
Згода профспілки на таке звільнення не
потрібна (ст. 43(1) КЗпП). Але тут слід враховувати таке.
Відповідно до частини другої ст. 40 КЗпП
звільнення за підставами, передбаченими
п. 1, 2 та 6 ст. 40 КЗпП, застосовується лише
у випадках, коли неможливо працівника з
його згоди перевести на іншу роботу. Тобто
новий працівник може бути звільнений лише
тоді, коли в роботодавця об’єктивно немає
можливості запропонувати переведення, або
тоді, коли працівник відмовився від такого
переведення. І першу, і другу події варто
зафіксувати документально.
Вважаємо, що є сенс письмово повідомити нового працівника про наявність або
відсутність вакансій, які роботодавець може
запропонувати йому з урахуванням його
фаху, досвіду, кваліфікації, та отримати від
нього письмову відповідь про погодження
або відмову від пропозиції в разі наявності
останньої.
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Нагадаємо, що законодавством встановлено обмеження щодо звільнення певних
категорій осіб за ініціативою роботодавця.
Так, згідно зі ст. 198 КЗпП звільнення
працівників молодше 18 років з підстав,
зазначених у п. 1, 2 і 6 ст. 40 цього Кодексу,
провадиться лише у виняткових випадках
і не допускається без працевлаштування.
Стаття 184 КЗпП забороняє звільнення
з ініціативи роботодавця вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років
(якщо дитина потребує домашнього догляду — до шести років), одиноких матерів
за наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації,
коли допускається звільнення з обов’язковим
працевлаштуванням. Це правило поширюється також на батьків, які виховують дітей без
матері (у т. ч. у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також
на опікунів (піклувальників), прийомних
батьків (ст. 186(1) КЗпП).
У той же час ст. 235 КЗпП зобов’язує роботодавця негайно виконувати рішення суду
про поновлення на роботі працівника. Таким
чином, якщо на місці працівника, якого
мають поновити, працює особа захищеної
категорії (наприклад, жінка з маленькою
дитиною або вагітна жінка), роботодавець
опиняється в доволі скрутному становищі.
Адже звільняти особу захищеної категорії
не можна, і після поновлення працівника
на одній посаді фактично працюватиме дві
особи.
У такому разі роботодавцю або слід розглядати варіант скорочення чисельності
працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП з дотриманням
порядку звільнення (зокрема, щодо попередження про скорочення за два місяці), або ж
слід домовлятися з кимось із працівників,
наприклад, запропонувавши переведення
на іншу посаду, або в рамках чинного законодавства шукати інші шляхи вирішення
цієї проблеми.
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Поновлення працівника, який уже
працевлаштований на іншому місці
Цікавим є випадок, коли працівник, щодо
якого судом винесено рішення про поновлення на роботі, вже працевлаштований
на іншому місці. Підприємство, яке має
поновити працівника, не звільняється від
виконання судового рішення. Але як поновити на роботі того, хто вже працює?
Фахівці стверджують, що дії підприємства
мають бути такі самі: воно має видати наказ про поновлення та сплатити працівнику
заробітну плату за час вимушеного прогулу.
Працівник має бути належно повідомлений
про поновлення на роботі, однак далі він
має вибір: або подати заяву на звільнення
з роботи, де його було поновлено, або заяву
на звільнення на тій роботі, де він встиг
працевлаштуватися раніше, оскільки одночасно працювати у двох місцях він не зможе
(звісно, якщо йдеться про повний робочий
день та звичайний графік роботи).

У разі поновлення на попередній роботі
працівник може скористатися правом на
розірвання трудового договору в зручний
для нього строк, без попередження за два
тижні, оскільки його поновлення, на нашу
думку, має розцінюватись як поважна причина звільнення (ст. 38 КЗпП).
Якщо ж працівник не подав заяви про
звільнення і на роботу не приходить, хоча
про поновлення був повідомлений, роботодавець може звільнити його за прогул на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП (звісно, дотримуючись
установленої процедури звільнення, інакше
працівник може знову звернутися до суду).
До речі, на практиці в такий ситуації доволі
важко звільнити поновленого працівника за
прогул, насамперед тому, що для звільнення
роботодавець має довести відсутність поважних причин неявки. Тож за можливості,
якщо працівник не має наміру виходити
на роботу, де його було поновлено, варто
домовитись з ним про його звільнення, наприклад, за угодою сторін.

Зразок наказу про поновлення працівника на роботі
ТОВ «Посередник»
НАКАЗ
13.04.2016			

м. Київ 				

№ 16-к

Про поновлення на роботі Михальчука Б. П.
На виконання рішення Подільського районного суду в м. Києві від <дата> у справі
№ <номер справи>, керуючись ст. 235 КЗпП
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ від 01.02.2016 р. № 4-к про звільнення Михальчука Бориса
Петровича.
2. Поновити Михальчука Б. П. на посаді заступника начальника відділу продажу.
3. Виплатити Михальчуку Б. П. середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Підстава: рішення Подільського районного суду в м. Києві від <дата> у справі
№ <номер справи>.
Директор				

Сайко				

В. Л. Сайко
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Державна

служба: новий закон
З 01.05.2016 р. набирає чинності новий Закон України «Про
державну службу». Досконало його вивчити — в інтересах
державних службовців. У статті ж розглянемо лише його
основі положення щодо встановлення та припинення «трудових
відносин», оплати праці та соціального забезпечення

З

акон України «Про державну службу»
від 16.12.1993 р. № 3723-XII (далі —
Закон № 3723) хоч і неодноразово
зазнавав змін, застарівав морально. Тому
у 2011 р. було ухвалено новий Закон України
«Про державну службу» від 17.11.2011 р.
№ 4050-VI, але дата набрання ним чинності
з року в рік переносилася, і, зрештою, він
втратив чинність.
З 01.05.2016 р. набере чинності новий
Закон України «Про державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889),
який визначає «принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної,
професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної
служби, яка функціонує в інтересах держави і
суспільства…». Він містить низку принципових нововведень, серед яких запровадження:
• трьох категорій посад держслужбовців
(А, Б, В) з одночасним скороченням кількості
посад, які не належать до державної служби
(зокрема, патронатна служба — ст. 92) та запровадженням посад (покладення обов’язків)
керівників держслужби в державних органах;
• єдиних умов вступу на державну службу
за конкурсом та вичерпного переліку під-

став для припинення державної служби,
переведення між посадами, відсторонення
від служби тощо;
• чітких критеріїв вимог до професійної
компетентності держслужбовців та щорічного
оцінювання результатів їхньої діяльності з
метою сприяння просуванню по службі та
поліпшення оплати праці;
• системи дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців з
вичерпним переліком підстав щодо її застосування тощо.
Питання встановлення та припинення
«трудових відносин», оплати праці та соціального забезпечення держслужбовців
Законом № 889 регулюються по-особливому,
переважно не так, як у КЗпП. Лише в окремих
випадках є посилання на трудове законодавство. Схоже, що державна служба таки стає
службою, а не роботою.

Вступ на держслужбу
Вступ на державну службу здійснюється
шляхом призначення громадянина України
на посаду державної служби за результатами
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конкурсу, загальні умови й порядок проведення якого визначено ст. 21–30 Закону
№ 889. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби проводять спеціально
утворювані комісії.
Однією з умов вступу на держслужбу є
наявність ступеня вищої освіти: для посад
категорій А і Б — не нижче магістра; для
посад категорії В — не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра. Залежно від того,
на яку територію поширюється юрисдикція
держоргану, встановлено й вимоги до стажу
роботи для тієї чи іншої категорії посади.
Залежно від категорії посади приймається
акт про призначення на посаду у формі
указу, постанови, наказу (розпорядження),
рішення (ст. 33 Закону № 889).
Не допускається призначення на посаду
державної служби особи, яка буде прямо
підпорядкована близькій особі або якій
будуть прямо підпорядковані близькі особи.
Стаття 32 Закону № 889 визначає, як діяти
керівнику держслужби для уникнення цього.
В акті про призначення на посаду може
встановлюватися випробування з метою перевірки відповідності державного службовця
займаній посаді із зазначенням його строку
(ст. 35 Закону № 889). У разі призначення
особи на посаду державної служби вперше
випробування встановлюється обов’язково
(КЗпП забороняє встановлювати його випускникам вишів чи особам, звільненим з
військової служби). Строк випробування становить до шести місяців (як і згідно із Законом
№ 3723). До цього строку не зараховується час
відсутності на роботі у зв’язку із тимчасовою
непрацездатністю, перебуванням у відпустці
тощо (у КЗпП це питання не врегульовано).

Кар’єра
У подальшому держслужбовець може
просуватися на державній службі шляхом
зайняття вищої посади за результатами

конкурсу відповідно до Закону № 889. Пере
ведення на вищу посаду державної служби
без проведення конкурсу не допускається.
Без проведення конкурсу можливе переведення лише на іншу рівнозначну або нижчу
вакантну посаду в тому самому або іншому
державному органі, у т. ч. в іншій місцевості
(в іншому населеному пункті). Переведення
здійснюється лише за згодою державного
службовця. Згідно зі ст. 41 Закону № 889 у
разі переведення держслужбовця на іншу
посаду йому виплачується заробітна плата,
що відповідає посаді, на яку його переведено.
Держслужбовець може бути направлений
у службове відрядження, строк якого протягом одного календарного року не може
перевищувати 60 календарних днів, крім
випадків, визначених законодавством. Відрядження на більш тривалий строк можливе
за письмовою згодою працівника. За державним службовцем на весь період відрядження зберігаються його посада та заробітна
плата (відповідно до ст. 121 КЗпП оплата
часу відрядження передбачена умовами
трудового договору, але не нижче середньої
зарплати), а також відшкодовуються витрати
та надаються інші компенсації у зв’язку з
направленням у відрядження в порядку та
розмірах, визначених КМУ.
Істотні умови держслужби та підстави для
їх зміни визначено у ст. 43 Закону № 889. Про
зміну таких умов держслужбовець письмово
повідомляється не пізніше ніж за 60 календарних днів (згідно із КЗпП — не пізніше
ніж за два місяці). Протягом цього строку
він має подати або заяву про звільнення,
або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду.
Результати службової діяльності держслужбовців щороку підлягають оцінюванню для
визначення якості виконання поставлених
завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої
кар’єри, виявлення потреби у професійному
навчанні (ст. 44 Закону № 889).
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Оплата праці та пенсійне
забезпечення
Згідно зі ст. 51 Закону № 889 заробітна
плата державного службовця складатиметься з:
• посадового окладу, який диференціюється залежно від групи посади (їх дев’ять)
та юрисдикції держоргану (ст. 51);
• надбавки за вислугу років — 3 % посадового окладу за кожний календарний рік
стажу державної служби, але не більше 50 %
посадового окладу (ст. 52). Стаж державної
служби до набрання чинності Законом № 889
обчислюється в порядку та на умовах, установлених на той час законодавством (п. 8
розділу ХІ Закону № 889);
• надбавки за ранг державного службовця, яку затверджує КМУ (ст. 52);
• виплати за додаткове навантаження у
зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово
відсутнього державного службовця в розмірі
50 % його посадового окладу;
• виплати за додаткове навантаження у
зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною
посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною
посадою (якщо вакантна посада не зайнята
протягом року, вона підлягає скороченню);
• премії (у разі встановлення), які виплачуються щомісяця чи щокварталу за результатами роботи. Загальний розмір премій,
які може отримати державний службовець
за рік, не може перевищувати 30 % фонду
його посадового окладу за рік (ст. 50).
Мінімальний розмір посадового окладу
групи 9 у державних органах, юрисдикція
яких поширюється на територію одного
або кількох районів, міст обласного значення, становить з 01.01.2017 р. — 1,25; з
01.01.2018 р. — 1,5; з 01.07.2018 р. — 1,75
розміру мінімальної заробітної плати (п. 14
розділу ХІ Закону № 889).
Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
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жавне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV (ст. 90). Тобто на загальних умовах
залежно від страхового стажу, як, наприклад,
і робітників промислових підприємств тощо.
Спеціальні умови пенсійного забезпечення
(коли пенсія виплачувалася в розмірі до 80 %
посадового окладу) залишено для осіб, які
вже отримують «пенсію держслужбовця»
або набули на неї право на дату набрання
чинності Законом № 889.
Тривалість робочого часу державного
службовця становить 40 годин на тиждень.
Їм установлюється п’ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями. При цьому
вони зобов’язані в разі потреби з’являтися
на роботу й у вихідні та святкові дні, а також
вночі та працювати понад установлену тривалість робочого дня з оплатою відповідно
до законодавства про працю. Преференціями (як і при направленні у відрядження)
користуються лише вагітні жінки та жінки,
які мають дітей віком до трьох (в окремих
випадках — до 14) років або дитину-інваліда.
Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом
не передбачено більш тривалої відпустки,
з виплатою грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати. За кожний
рік держслужби після досягнення п’ятирічного
стажу такої служби держслужбовцю надається
один календарний день щорічної додаткової
оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Додаткові відпустки у зв’язку
з навчанням, творчі, соціальні відпустки,
відпустки без збереження заробітної плати
та інші види відпусток надаються державним
службовцям згідно із Законом № 889 (ст. 57,
58). За держслужбовцями, які відповідно до
ст. 35 Закону № 3723 набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток
більшої тривалості, ніж передбачено ст. 58
Закону № 889, така тривалість додаткових
відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.
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Відповідальність
Із 92-х статей Закону № 889 22 статті
присвячені питанням дисциплінарної та матеріальної відповідальності держслужбовців
(ст. 61–82). У них деталізовано обов’язки
державного службовця щодо додержання
службової дисципліни та підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності із визначенням дисциплінарних
проступків, видів дисциплінарних стягнень
та умов їх застосування.
Так, до держслужбовців може бути застосовано один із таких видів дисциплі
нарного стягнення, як зауваження; догана;
попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної
служби.
Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
державних службовців під час здійснення
ними своїх повноважень, відшкодовується
за рахунок держави. Але держава в особі
суб’єкта призначення має право зворотної
вимоги (регресу) в розмірі та порядку, визначених законом, до державного службовця,
який заподіяв шкоду на умовах, встановлених
цим та іншими законами.

Припинення державної служби
Особливої уваги заслуговує розділ IX
Закону № 889, що визначає питання припинення державної служби. Встановлено,
що державна служба припиняється:
• у разі втрати права на державну службу
або його обмеження (ст. 84);
• у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби (ст. 85);
• за ініціативою державного службовця
або за угодою сторін (ст. 86);
• за ініціативою суб’єкта призначення
(ст. 87);
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• у зв’язку з обставинами, що склалися
незалежно від волі сторін (ст. 88);
• у разі незгоди державного службовця
на проходження державної служби у зв’язку
зі зміною її істотних умов (ст. 43);
• у зв’язку із досягненням державним
службовцем 65-річного віку, якщо інше не
передбачено законом;
• у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення
влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII.
Кожну з наведених підстав деталізовано
у відповідній статті Закону № 889. У ст. 30
Закону № 3723 також було наведено спеціальні підстави припинення держслужби, крім
загальних підстав, передбачених КЗпП.
У Законі № 889 такого застереження немає.

Прикінцеві та перехідні положення
Прийняття нового закону, який запроваджує нові норми, поняття тощо, завжди
супроводжується внесенням змін і до інших
законів, які так чи інакше пов’язані з новим.
Тому й Закон № 889 вносить низку змін до
вже чинних законів, які стосуються питань
проходження державної служби. Однак звертаємо увагу ще на таке.
Пунктом 13 розділу ХІ Закону № 889 передбачено доповнити частину дев’яту ст. 8 Закону
про ЄСВ нормою про те, що платникам, які
працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання
«пенсії держслужбовця», встановлюється
ЄСВ у розмірі 3,6 %. Але частину дев’яту ст. 8
Закону про ЄСВ виключено через два тижні
після прийняття Закону № 889, та й Закон
про ЄСВ не передбачає утримання ЄСВ. Тому
ця зміна, напевне, не буде реалізована.
Звичайно, практика застосування Закону
№ 889 виявить всі неточності та протиріччя
як у ньому самому, так і стосовно інших
законів. Та в будь-якому разі його ухвалення — це крок уперед.

29

Сегодня в рубрике:

Организация труда беременных:
перевод на легкую работу c. 30
Аттестация в учебном
заведении

c. 39

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Организация

труда беременных:
перевод на легкую
работу

Читателями журнала был задан ряд вопросов, связанных с
работой беременных женщин и возможностью сохранения
для них имеющегося уровня заработной платы. Нормативная база по этой теме, систематизированные вопросы и
ответы на них с примерами документального оформления
отдельных кадровых решений — в статье
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Нормативные положения
Законодательные нормы, регулирующие
особенности работы беременных женщин по
рассматриваемым вопросам, представлены
в таблице.

Перевод беременной женщины
в вопросах и ответах
В условиях непрерывной работы
с 12-часовыми сменами можно ли
организовать работу беременных

Обзор законодательных норм о труде беременных женщин
№
п/п

Что предусматривают нормы

Нормативно-правовой акт

1

2

3

1

По просьбе беременной женщины в соответствии с медицинским за
ключением работодатель обязан установить ей неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях произво
дится пропорционально отработанному времени или в зависимости
от выработки

КЗоТ, ст. 56

2

Не допускается привлечение беременных женщин к работе в ночное
время, к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направ
ление в командировку

КЗоТ, ст. 176, 55,
63

3

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением
снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся КЗоТ, часть первая
на другую, более легкую работу с сохранением среднего заработка по
ст. 178
прежней работе

4

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соот
ветствии с медицинским заключением другой, более легкой работы она
подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка
за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет предпри
ятия, учреждения, организации

КЗоТ, часть вторая
ст. 178

5

Если заработок беременных женщин на более легкой работе выше,
чем заработок, получаемый до перевода, им выплачивается факти
ческий заработок

КЗоТ, часть чет
вертая ст. 178

6

За беременными женщинами, занятыми на работах с вредными усло
виями труда, а также женщинами, которые имели осложнения во время
предыдущей беременности или родов, на весь период обследования
в специальных медицинских учреждениях на ранних сроках беремен
ности (12 недель) сохраняется средняя зарплата по основному месту
работы

Постановле
ние КМУ от
15.10.1991 г.
№ 268

7

Увольнение беременных женщин по инициативе работодателя не
допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреж
дения, организации, когда допускается увольнение с обязательным
трудоустройством. Обязательное трудоустройство указанных женщин
осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного
трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется
средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня истечения
трудового договора

КЗоТ, часть третья
ст. 184
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женщин только в дневную смену и устано
вить при этом работу с неполной сменой
(6 или 8 часов)? Как при неполной смене
оплачивать труд?

• как совмещение профессий (ст. 105
КЗоТ);
• как замещение отсутствующего работника другим работником по срочному
трудовому договору (ст. 23 КЗоТ);
• заключением с другим работником
трудового договора о работе по совместительству (ст. 21 КЗоТ).
Как видим, в рамках общего для бригады
суммированного учета рабочего времени
установление для беременной женщины
по сути поденного учета рабочего времени
нормативно и практически возможно. Но с
применением неполного рабочего времени
уменьшается заработок.

При 12-часовой сменной 4-бригадной
работе с суммированным учетом
рабочего времени работодатель по
просьбе беременной женщины может (но
не обязан), если позволяют условия производства, организовать ее работу только
в дневную смену и с неполным рабочим
временем (6 или 8 часов в смену).
Такая организация труда (с учетом соб
людения нормы ст. 176 КЗоТ о недопущении
работы беременных женщин в ночное время) — альтернатива обязательному переводу
беременных женщин после медицинского обследования на более легкую работу
(ст. 178 КЗоТ).
При этом работа беременной женщины
с неполным рабочим временем (часть первая ст. 56 КЗоТ) предполагается по двум
причинам:
• женщина освобождается от ночных смен
и работает в первую смену не каждый день,
а только в дни, установленные для нее в первую
смену по общему графику работы бригады;
• в первую смену у женщины может быть
установлен не 12-часовой, а 8 (6)-часовой
рабочий день.
Оплата труда при неполном рабочем
времени осуществляется пропорционально отработанному времени (часть вторая
ст. 56 КЗоТ).
Работодатель должен обеспечить подмену
беременной женщины как в связи с неполным рабочим временем в первую смену,
так и в ночные смены, установленные по
общему графику.
Такое выполнение работы за отсутствующего на смене работника может организовываться:
• как выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника (ст. 105 КЗоТ);

За какой период сохранять средний
заработок при переводе беремен
ной женщины на более легкую
работу? Возможна ли на новой работе
оплата труда по более высокому окладу
и, допустим, сохранение за счет этого
прежнего заработка при неполном рабо
чем времени?
Перевод беременной женщины на
более легкую работу — наиболее
приемлемый вариант продолжения
работы. При этом согласно ст. 178 КЗоТ
средний заработок по прежней работе сохраняется на все время более легкой работы,
а если заработок в результате перевода выше,
то выплачивается фактический заработок.
Средний заработок в нормативно определенных условиях сохраняется и на весь
период медицинского обследования (постановление КМУ «О сохранении средней
заработной платы за беременными женщинами на период обследования в специализированных медицинских учреждениях»
от 15.10.1991 г. № 26.
Вредна ли работа на компьютере
для беременной женщины? Чем
это установлено?
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Действующими нормативными актами, определяющими перечень профессий (работ) с тяжелыми, вредными
или опасными условиями труда, работа с
применением компьютера не предусмотрена
как работа с вредными условиями труда.
В перечень профессий (работ), при которых
необходимо проходить медицинские осмотры, работа с применением компьютера не
включена. Работникам, постоянно работающим на электронно-вычислительных машинах, к которым относится и персональный
компьютер, законодательно предусмотрен
дополнительный отпуск за особый характер
труда (а не за работу с вредными условиями
труда).
Для предупреждения неблагоприятного
воздействия на работников вредных факторов во время работы с персональным
компьютером должны выполняться соответствующие требования Государственных
санитарных правил и норм, в частности,
внутрисменных регламентированных перерывов для отдыха.

По окончании у беременной женщины срочного трудового договора она
может быть уволена с обязательным
трудоустройством и сохранением на период
трудоустройства средней заработной платы,
но не более трех месяцев со дня истечения
трудового договора (ст. 184 КЗоТ).

Как быть, если на предприятии для
беременной женщины нет другой,
более легкой работы?
Перевод беременной женщины на
более легкую работу — обязанность
работодателя. До решения вопроса о
предоставлении ей в соответствии с медицинским заключением более легкой работы
она должна быть освобождена от работы с
сохранением за счет предприятия среднего
заработка за все пропущенные вследствие
этого рабочие дни (ст. 178 КЗоТ). Практически, если нет более легкой работы, средний
заработок должен быть сохранен до ухода в
отпуск по беременности и родам.
Что делать, если у беременной жен
щины истек срочный трудовой
договор?

При проведении аттестации работ
ников обнаружено несоответствие
беременной женщины занимаемой
должности вследствие недостаточной
квалификации. Подлежит ли она в связи
с этим увольнению?
В этом случае решение о проведении
аттестации принято без законодательного основания: согласно п. 1
ст. 12 Закона Украины «О профессиональном развитии работников» от 12.01.2012 г.
№ 4312-VI беременные женщины аттестации не подлежат. Поэтому результат такой
неправомерной аттестации не может быть
основанием для увольнения с работы.
Если трудовой спор не урегулирован работником самостоятельно при непосредственных
переговорах с работодателем, то он подлежит
рассмотрению в комиссии по трудовым спорам
предприятия (ст. 224 КЗоТ), которая избирается на предприятии с числом работающих
не менее 15 человек (ст. 223 КЗоТ). Если на
предприятии такая комиссия не избирается,
то заявления работников рассматриваются
непосредственно в судах (ст. 232 КЗоТ).
В любом случае увольнение по п. 2 ст. 40
КЗоТ — это увольнение по инициативе работодателя. А такое увольнение беременной
женщины согласно части третьей ст. 184
КЗоТ не допускается.
Можно ли уволить беременную
женщину, если она не выдержала
испытание, обусловленное при
приеме на работу с целью проверки со
ответствия выполняемой работе?
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Увольнение по ст. 43(1) КЗоТ в случае
неудовлетворительного результата испытания, обусловленного при
приеме на работу (ст. 26 КЗоТ), считается
увольнением по инициативе работодателя.
А согласно части третьей ст. 184 КЗоТ увольнение беременной женщины по инициативе
работодателя не допускается. В таком случае
с согласия женщины возможен перевод на
другую работу согласно общим нормам части
первой ст. 32 КЗоТ.

Следует заметить, что при изменении
режима работы с отменой для женщины
ночных смен и сокращением продолжительности дневной смены (приложения 3 и 4)
значительно уменьшается заработок.
Так, в апреле 2016 г. отработка времени
в установленном для бригады режиме работы с ночными и дневными 12-часовыми
сменами составляет, к примеру, 156 часов.
Отмена для беременной женщины 7 ночных
12-часовых смен уменьшает отработку времени на 84 часа (12 × 7). Уменьшение продолжительности дневной смены до 6 часов
уменьшит отработку времени на 36 часов
(6 × 6). Общая недоработка времени составит
120 часов (84 + 36) — это 75 % к отработке
времени по графику (120 ÷ 156 × 100 %),
на 75 % снизится и заработок.
Поэтому альтернативой облегченному
режиму труда, в т. ч. в материальном плане,
будет перевод беременной женщины на другую,
более легкую работу с сохранением среднего
заработка по прежней работе (приложения 5–7).
Об особенностях работы беременных
женщин по окончании срочного трудового договора, а также при выявленном
по результатам аттестации и окончании
испытательного срока несоответствии выполняемой работе — в следующей статье.

Документальное оформление
отдельных кадровых решений
В приложениях 1–7 приводятся примеры
документов по оформлению кадровых решений о работе беременных женщин. Прежде
всего это пакет документов о направлении
беременной женщины на медицинское обследование — приложения 1 и 2.
Наличие медицинского заключения о необходимости перевода беременной женщины
на более легкую работу является основанием
как для установления женщине более легкого
режима труда по порученной работе, так и
для собственно перевода на другую, более
легкую работу.

Примеры документов о направлении беременной женщины
на медицинское обследование
Приложение 1
Председателю правления ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна производственного участка
хлебоприемной деятельности Степной В. Г.
Заявление
В связи с беременностью и работой с вредными условиями труда прошу направить меня на медицинское обследование для получения заключения о переводе на
более легкую работу.
15.03.2016				

Степная		

В. Г. Степная
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Приложение 2
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
17.03.2016			

г. Запорожье			

№ 25-ОД

О направлении на медицинское обследование
В связи с беременностью и работой с вредными условиями труда Степная В. Г.,
аппаратчик обработки зерна, обратилась с просьбой о направлении ее на медицин
ское обследование для получения заключения о переводе на более легкую работу.
С учетом изложенного, руководствуясь действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить Степную В. Г., аппаратчика обработки зерна, в 5-ю Городскую
клиническую больницу на медицинское обследование для получения заключения о
переводе на более легкую работу.
1.1. Инженеру по охране труда Зинченко П. И. организовать медицинское обсле
дование Степной В. Г. в медицинском учреждении.
1.2. На период обследования сохранить за Степной В. Г. среднюю заработную
плату по основному месту работы.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного инженера
Лемеха В. Г.
Основания:
1. Заявление Степной В. Г. от 15.03.2016 г.
2. Докладная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К. от
16.03.2016 г. с проектом приказа.
Председатель правления			

Козак			

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

Д. И. Козак
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Примеры документов
об изменении режима работы беременной женщины
Приложение 3
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна
производственного участка хлебоприемной деятельности
Степной В. Г.
Заявление
Прошу в связи с беременностью (медицинское заключение от 22.03.2016 г.)
с 01 апреля 2016 г. освободить меня в общем бригадном двухсменном графике от
работы в ночные смены и установить мне работу с неполным рабочим временем
только в дневную смену с продолжительностью смены 6 часов вместо 12-ти.
23.03.2016			

Степная		

В. Г. Степная
Приложение 4

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
25.03.2016			

г. Запорожье			

№ 29-ОД

Об изменении режима работы
С учетом просьбы беременной женщины Степной В. Г., работающей по бригадному
двухсменному графику работы с 12-часовыми сменами, руководствуясь нормами
статей 55, 56 и 176 КЗоТ Украины,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить в связи с беременностью с 01 апреля 2016 г. Степной В. Г., аппа
ратчику обработки зерна производственного участка хлебоприемной деятельности,
режим работы.
1.1. Освободить Степную В. Г. от работы в ночные смены.
1.2. Установить Степной В. Г. неполное рабочее время с 6-часовой продолжитель
ностью работы в первые смены, предусмотренные для бригады по графику работы,
с оплатой труда пропорционально отработанному времени.
1.3. Степной В. Г. принять к сведению, что:
а) работа на этих условиях не влечет за собой сокращения продолжительности
ежегодного основного отпуска и засчитывается в стаж работы, дающий право на
ежегодный основной отпуск;
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б) время работы на неполной рабочей неделе по соглашению сторон не будет
считаться уважительной причиной для исключения этого времени из расчетного
периода при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков.
2. Старшему мастеру производственного участка хлебоприемной деятельности
Кравцу В. Г. в срок до 29.03.2016 г. подать предложение о замене Степной В. Г. на
время ее отсутствия другим работником бригады.
3. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основания:
1. Заявление Степной В. Г. от 23.03.2016 г. об изменении режима работы.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 24.03.2016 г. с проектом
приказа.
Председатель правления			

Козак			

Д. И. Козак

Примеры документов по переводу беременной женщины
на более легкую работу
Приложение 5
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна
производственного участка
хлебоприемной деятельности
Степной В. Г.
Заявление
Прошу в связи с беременностью в соответствии с медицинским заключением
от 22.03.2016 г. перевести меня на более легкую работу. Медицинское заключение
прилагаю.
23.03.2016				

Степная		

В. Г. Степная
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Приложение 6
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
23.03.2016			

г. Запорожье			

№ 20-П

Об освобождении от работы
Степной В. Г.
СТЕПНУЮ Валентину Григорьевну, аппаратчика обработки зерна, освободить от рабо
ты с 24.03.2016 г. в связи с беременностью в соответствии с медицинским заключением
до предоставления другой, более легкой работы, с сохранением согласно части второй
ст. 178 КЗоТ среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни.
Основания:
1. Заявление Степной В. Г. от 23.03.2016 г. о переводе на более легкую работу.
2. Медицинское заключение от 22.03.2016 г.
Председатель правления			

Козак			

Д. И. Козак
Приложение 7

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
30.03.2016			

г. Запорожье			

№ 22-П

О переводе на более легкую работу
Степной В. Г.
ПЕРЕВЕСТИ:
СТЕПНУЮ Валентину Григорьевну, аппаратчика обработки зерна производствен
ного участка хлебоприемной деятельности, с 01.04.2016 г. в связи с беременностью в
соответствии с медицинским заключением на более легкую работу пробоотборщика
1 разряда в производственно-технологическую лабораторию, с месячным окладом
1447 гривен с сохранением согласно части четвертой ст. 178 КЗоТ среднего зара
ботка по прежней работе.
Основания:
1. Заявление Степной В. Г. от 23.03.2016 г. о переводе на более легкую работу.
2. Медицинское заключение от 22.03.2016 г.
Председатель правления			

Козак			

Д. И. Козак
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Олена МОРЄВА,
економіст

атестація

в навчальному закладі
У квітні педагогічні працівники проходять атестацію. У статті
розглянуто основні питання, які визначають порядок її проведення та підбиття підсумків

П

орядок проведення атестації педагогічних працівників визначено
Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України
від 06.10.2010 р. № 930 (далі — Типове
положення), дія якого поширюється як на
працівників, які працюють у навчальних
закладах, так і на тих, які працюють у закладах охорони здоров’я, соціального захисту,
культури. У Типовому положенні визначено
коло працівників, які підлягають атестації, її
види, періодичність, порядок проведення та
реалізації рішень атестаційної комісії. Тож
періодичність встановлення (перегляду)
кваліфікаційної категорії напряму залежить
від періодичності проведення атестації.
Донедавна перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників визначався постановою КМУ
«Про реалізацію статті 54 Закону України
«Про освіту» та статті 48 Закону України
«Про вищу освіту» від 26.04.2003 р. № 632.
Із 12.01.2016 р. набув чинності новий перелік, затверджений постановою КМУ «Про

затвердження переліку кваліфікаційних
категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників та порядку їх присвоєння» від
23.12.2015 р. № 1109. З-поміж іншого ця
постанова унормовує порядок присвоєння
кваліфікаційних категорій та педагогічних
звань педагогічних працівників. Слід зауважити, що перелік кваліфікаційних категорій
і педагогічних звань залишився без змін.

Кваліфікаційні категорії
У Порядку присвоєння кваліфікаційних
категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників, затвердженому постановою КМУ
від 23.12.2015 р. № 1109 (далі — Порядок
№ 1109), наведено перелік посад, які дають
право на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Окрім цього, для її присвоєння педагогічний працівник повинен
мати освітній ступінь магістра.
Нагадаємо, що вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна
вища освіта) з 01.01.2015 р. прирівнюється
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до вищої освіти ступеня магістра (пп. 2 п. 2
Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.
№ 1556-VII).
Кваліфікаційні категорії присвоюють
педагогічним працівникам за результатами
атестації, яку проводять, як уже зазначалося,
відповідно до Типового положення.
Атестаційна комісія навчальних закла
дів незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності, навчально-методичних
(науково-методичних) установ і закладів
післядипломної освіти, спеціальних установ
для дітей, а також закладів охорони здоров’я,
культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні
працівники, присвоює такі кваліфікаційні
категорії (п. 4 Порядку № 1109):
• спеціаліст;
• спеціаліст другої категорії;
• спеціаліст першої категорії.
Водночас кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» педагогічним працівникам присвоює атестаційна комісія
відповідного органу управління освітою.
Зазначимо, що внесено зміни щодо атестації педагогічних працівників навчальних
закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до
об’єднаних територіальних громад. Так,
Міністерство освіти і науки України рекомендує для організованого проведення атестації
педпрацівників керуватися п. 2.3 Типового
положення, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах
освіти районних держадміністрацій, інших
підрозділах місцевих органів виконавчої
влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні
заклади (лист Міністерства освіти і науки
України від 16.02.2016 р. № 1/9-80).
Рішення щодо присвоєння педпрацівникам
зазначених навчальних закладів кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої

категорії») та/або присвоєння педагогічних
звань (про відповідність раніше присвоєним
педагогічним званням), тобто рішення, які
належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, приймаються атестаційними
комісіями органів управління територіальних
громад, створених відповідно до Закону
України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 р. № 1508-VІІ.
Якщо особу вперше призначено на посаду
педагогічного працівника, що дає право на
присвоєння кваліфікаційної категорії, та
вона має:
• освітній ступінь магістра — їй присвоюють кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;
• науковий ступінь — особі присвоюють
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії» (п. 5 Порядку № 1109).
Нагадаємо, Типовим положенням встановлено, що кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам присвоюють послідовно,
а працівникам, які раніше не атестувалися і
перейшли на посади педагогічних працівників до ПТНЗ, вишів з інших посад — залежно
від стажу роботи.
За результатами атестації педагогічних
працівників атестаційні комісії приймають
такі рішення:
• педагогічний працівник відповідає (не
відповідає) займаній посаді;
• присвоїти педагогічному працівнику
вищу кваліфікаційну категорію;
• порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною
комісією центрального органу виконавчої
влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено
атестаційну комісію І рівня) про присвоєння
педагогічному працівнику кваліфікаційної
категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або
педагогічного звання або про відповідність
працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,
та/або відповідність працівника раніше
присвоєному педагогічному званню;
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• педагогічний працівник відповідає (не
відповідає) раніше присвоєному педагогічному званню;
• педагогічний працівник відповідає
займаній посаді за умови виконання ним
заходів, визначених атестаційною комісією.

Педагогічні звання
Педпрацівникам педагогічні звання присвоюють атестаційні комісії відповідного
органу управління освітою за результатами
атестації (абзац другий п. 4, п. 6 Порядку
№ 1109). Пунктом 3 Порядку № 1109 конкретизовано посади педагогічних працівників та педагогічні звання, які в межах
неї може бути присвоєно педагогічному
працівнику.
До осіб, яким можуть присвоюватися
педагогічні звання, внесено посаду старшого
вожатого, якому присвоюється педагогічне
звання «старший вожатий — методист».
Слід зауважити, що раніше такі педагогічні звання, як старший вихователь,
педагог-організатор — методист, керівник гуртка — методист, практичний психолог — методист, присвоювали відповідно до Типового положення та наказу
Міністерства освіти і науки України «Про
визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»
від 04.07.2005 р. № 396.

Беседка

Підбиття підсумків атестації
Відповідно до п. 3.15 Типового положення
на кожного педагогічного працівника, який
атестується, оформлюється атестаційний лист
у двох примірниках, один з яких зберігається
в особовій справі педагогічного працівника,
а другий не пізніше ніж через три дні після
атестації видається йому під підпис.
Після завершення атестації педагогічних
працівників керівник навчального закладу
видає відповідні накази залежно від того,
які рішення прийняла атестаційна комісія.
У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови
виконання певних заходів, спрямованих на
усунення виявлених недоліків, атестаційна
комісія у встановлений нею строк, але не
більше одного року, проводить повторну
атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність
або невідповідність працівника займаній
посаді. Рішення про звільнення або переведення на іншу посаду в цьому випадку
не приймається.
Згідно з п. 6.4 Типового положення педагогічні працівники у 10-денний строк з дня
вручення атестаційного листа мають право
подати апеляцію на рішення атестаційної
комісії до атестаційної комісії вищого рівня.
Також рішення атестаційних комісій можуть
бути оскаржені в суді (п. 6.6 Типового положення).

Свята та пам’ятні дати у квітні

1 квітня, пт. День сміху
4 квітня, пн. День веб-майстра
Міжнародний день Інтернету
7 квітня, чт. Всесвітній день здоров’я
12 квітня, вт. День працівників ракетно-космічної
галузі України
Всесвітній день авіації
та космонавтики

17 квітня, нд. День пожежної охорони
18 квітня, пн. Міжнародний день пам’яток
та історичних місць
День навколишнього середовища
20 квітня, ср. Міжнародний день секретаря
23 квітня, сб. Всесвітній день книг і авторського
права
28 квітня, чт. Всесвітній день охорони праці
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 42

Ошибочные выплаты
работнице-декретчице

c. 45

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 квітні 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, унесених постановами КМУ від
17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913,
від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526, від 09.12.2015 р. № 1013 (далі —
Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється 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 Держстату. Право
на проведення індексації настає в разі, коли
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (з січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %, тобто місяць
підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна
плата у зв’язку зі зростанням рівня інфляції

підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в березні-квітні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту
індексу споживчих цін для проведення
індексації в березні-квітні 2016 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
березень

квітень

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

—

—

січень

—

—

лютий

—

—

березень

—

—

у 2015 р.

у 2016 р.

ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких розраховуються індекси для проведення
індексації, наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується індекс
для проведення індексації
Місяці
Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

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

99,6

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів населення
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2015 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у березні 2016 р. становить:
1,053 1,108 1,140 1,022 1,015 100 – 100 = 38 %,
де
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 р. (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987 1,020
100 100).
ІСЦ за грудень 2015 р. — лютий 2016 р. становив 101,2 % (1,007 1,009 0,996 100),
тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у квітні 2016 р. індексація продовжує
нараховуватися на величину приросту ІСЦ — 38 %.
Припустимо, що заробітна плата за березень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у березні-квітні 2016 р. — 1378 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалася з січня 2015 р., величина приросту ІСЦ, на
яку має індексуватися заробітна плата в березні 2016 р., становить 38 % (138 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 523,64 грн (1378,00 38 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4223,64 грн (3700,00 + 523,64).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою за
робітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного за
конодавства.
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Помилкові

виплати працівниці-декретниці
Хоча на сьогодні майже всі бухгалтери працюють за допомогою бухгалтерських програм, які значно полегшують їхню
роботу, виконуючи всі розрахунки, все ж інколи трапляються
окремі помилкові виплати. Одна справа, якщо такі помилкові
виплати «дістаються» особі, яка на поточний момент працює.
І зовсім інша, якщо кошти помилково перераховані працівниці,
яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. З’ясуємо,
як діяти в такій ситуації

Ситуації
Найпоширенішими ситуаціями з помилковими виплатами коштів працівниці, яка
перебуває у відпустці для догляду за дитиною
(далі — декретниця), можуть бути такі:
• нараховано та виплачено зайву суму
допомоги по вагітності та пологах за листком
непрацездатності;
• нараховано та виплачено зайву суму
належної працівниці заробітної плати (наприклад, премії або матеріальної допомоги,
які за умовами колективного договору виплачуються всім працівникам підприємства);
• нараховано та/або виплачено заробітну плату іншого працівника (наприклад,
у якого таке ж прізвище).
Тобто помилково можуть бути виплачені
як кошти, що належать самій працівниці,
так і «чужі», що, у свою чергу, ще більше
ускладнює ситуацію, оскільки в такому разі
постраждалою стороною є не тільки підприємство, а й безпосередньо той працівник,
який не отримав своєї заробітної плати.

Відзначимо, що у вказаних випадках
певні дії підприємства можуть (або мають)
бути однаковими. Разом з тим враховуючи,
що зайво виплачені кошти можуть бути,
по-перше, як коштами підприємства, так і
коштами Фонду соціального страхування
(далі — Фонд), а, по-друге, як коштами
працівниці, так і «чужими», відповідно,
підприємству доведеться здійснювати дещо
різні кроки залежно від тієї чи іншої ситуації.

Коли можна повернути зайво
виплачені кошти
Зазвичай у бухгалтера, який виявив переплату коштів (заробітної плати, соціальних
виплат) комусь із працівників, насамперед
виникає запитання: чи можна та яким чином
повернути їх підприємству?
Законодавством про працю передба
чена можливість відрахувань із заробітної плати працівника для покриття його
заборгованості перед підприємством,
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але тільки в певних випадках, а саме
(ст. 127 КЗпП):
• для повернення авансу в рахунок заробітної плати;
• для повернення сум, зайво виплачених
внаслідок лічильних помилок;
• для повернення невитрачених і своєчасно не повернутих коштів на відрядження
або господарські потреби;
• для повернення коштів за невідпрацьовані дні відпусток — у разі звільнення.
Також згідно зі ст. 136 КЗпП підприємство
має право проводити утримання із зарплати
працівника для відшкодування заподіяної
йому працівником шкоди (завданих збитків).
Наголосимо, що проведення відрахувань
із заробітної плати працівника «в інших випадках, передбачених законодавством», як
це часто буває, не передбачено. Тому особливої уваги заслуговує поняття «лічильна
помилка».
Згідно з пп. 1 п. 24 постанови Пленуму
ВСУ від 24.12.1999 р. № 13 (далі — Постанова № 13) до лічильних помилок належать
неправильності в обчисленнях, дворазове
нарахування зарплати за один і той самий
період тощо. Натомість не вважаються лічильними помилки, пов’язані з неправильним
застосуванням закону та інших нормативноправових актів, у т. ч. колективного договору.
Щоб мати право відрахувати із зарплати
працівника переплату, пов’язану із лічильною помилкою, керівник підприємства
повинен видати наказ (розпорядження) про
це не пізніше одного місяця з дня виплати
неправильно обчисленої суми. Виходячи із
вказаного, якщо підприємство пропустило цей термін або якщо переплата коштів
працівнику відбулася внаслідок нелічильної
помилки, утримання за ініціативою підприємства проводити не можна. Підтверджує це
й п. 1 частини першої ст. 1215 ЦКУ, згідно
з яким не підлягають поверненню безпідставно набуті заробітна плата й платежі,
що прирівнюються до неї, допомоги та інші
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грошові суми, надані фізичній особі як засіб
до існування, якщо їх виплата проведена
фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з
її боку і недобросовісності з боку набувача.
Щодо права підприємства повернути
кошти через суд після спливу місячного терміну, думки різняться. Так, Мінпраці в листі
від 23.10.2009 р. № 248/06/186-09 звертає
увагу, що в разі пропуску місячного терміну
роботодавець не лише втрачає право видати
наказ про відрахування коштів із зарплати
працівника, а й взагалі стягнути зайво виплачену суму, оскільки в такому випадку
він вже не може звернутися з позовом до
суду. У той же час у згаданому вище пп. 1
п. 24 Постанови № 13, навпаки, є вказівка
для судів різних інстанцій, що вони повинні
розглядати вимоги стосовно повернення
працівниками коштів підприємству, зокрема
якщо минув місячний термін для видання
наказу (розпорядження).
Але навіть якщо припустити, що виплата
зайвих коштів пов’язана з лічильною помилкою та бухгалтер це одразу виявила і вчасно
було видано наказ про їх утримання, слід
враховувати, що в цьому випадку йдеться
про виплату зайвих коштів працівниці, яка
перебуває в «декретній» відпустці. Така працівниця не має щомісячних нарахувань, як
інші працівники, отже, бухгалтерії немає з
чого проводити відрахування.
Навіть якщо жінці, яка отримала зайву
суму «декретних» коштів, буде виписано ще
один листок непрацездатності (наприклад,
унаслідок ускладнених пологів чи з іншої
причини) та нараховано додаткову суму допомоги, і вона подасть заяву про утримання
з цих коштів переплати, підприємство не
матиме законодавчих підстав таке зробити,
оскільки п. 6 частини першої ст. 73 Закону
України «Про виконавче провадження»
від 21.04.1999 р. № 606-ХІV заборонено
провадити стягнення із суми допомоги по
вагітності та пологах.
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Тому в усіх зазначених на початку статті
випадках перші дії підприємства будуть
однаковими: воно має повідомити працівницю про те, що їй було виплачено зайву
суму коштів (її або іншого працівника) та
запропонувати повернути переплату добровільно. Якщо ж працівниця відмовиться це
зробити, підприємство може звернутися до
суду або розглянути питання щодо стягнення
завданих збитків з винної особи (швидше
за все, це бухгалтер, який нараховує зар
плату та формує відомості на її виплату)
на підставі частини першої ст. 132 КЗпП.
Винна особа відшкодовує кошти в розмірі
прямої дійсної шкоди, але не більше своєї
середньомісячної зарплати. Керівник підприємства не пізніше двох тижнів з дня виявлення порушення має видати відповідний
наказ (розпорядження), в якому вказати
особу, винну в здійсненні порушення, та
суму відшкодування й надати його на виконання не раніше семи днів з дня повідом
лення про це працівника (частина друга
ст. 136 КЗпП).
Таким чином, зайво виплачені працівниці
кошти можуть бути повернені підприємству
в три способи:
• добровільно працівницею, яка їх отримала;
• за рішенням суду за рахунок працівниці,
яка їх отримала;
• за наказом керівника підприємства за
рахунок винної особи.

Виправлення помилок в обліку
Незалежно від того, вдасться чи ні підприємству повернути кошти, бухгалтерія
в місяці виявлення помилки повинна
виправити її в обліку, але конкретні дії
бухгалтерії вже залежатимуть від того, які
саме кошти — підприємства чи Фонду —
було переплачено працівниці, та за рахунок
кого — працівниці чи винної особи — від-

ОПЛАТА ТРУДА

булося їх відшкодування. Пояснимо, що
мається на увазі.
Перше. Коли підприємство помилково
переплачує кошти, які належать до заробітної плати, то метою повернення таких
коштів є відшкодування збитку, завданого
саме підприємству. Якщо ж працівнику переплачено страхові кошти, які не є коштами
підприємства, то для бухгалтерії завданням
№ 1 стає повернення цих коштів Фонду.
Друге. Під час виплати помилкових коштів підприємство, зважаючи на те, які саме
це були кошти — зарплата чи допомога,
мало в повному обсязі сплатити ПДФО, ЄСВ
та ВЗ. Однак при поверненні цих коштів
необхідність перерахунку залежатиме від
того, хто їх повернув. Так, якщо кошти повертає працівниця, то нараховані/утримані
ПДФО, ЄСВ та ВЗ слід відкоригувати. Але
якщо кошти відшкодовує винна особа, то
ці суми не перераховують, оскільки зайві
суми зарплати чи допомоги так і залишаються в їхнього одержувача, а винна особа
відшкодовує суми помилкових виплат разом
із нарахуваннями на них.
У бухгалтерському обліку слід відобразити правильний розрахунок суми допомоги
або зарплати та скласти бухгалтерську до
відку. У ній потрібно зазначити інформацію
про суть помилки, а також бухгалтерські
проведення, які були фактично здійснені
під час нарахування допомоги/зарплати та
якими ця помилка виправляється. Можна
використати типову форму такої довідки,
затверджену наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2000 р. № 356.
Далі про це детальніше в розрізі можливих ситуацій.

Виплата зайвої суми
допомоги по вагітності та пологах
За роз’ясненням ФСС з ТВП у листі від
22.01.2015 р. № 5.2-32-133, страхувальник,
який самостійно виявив зайво нараховані
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суми матеріального забезпечення (лікарняних, декретних), повинен:
• зробити перерахунок і повернути на
рахунок робочого органу Фонду належну
суму страхових коштів;
• письмово повідомити робочий орган
Фонду про факт та зміст помилок при наданні
матеріального забезпечення;
• здійснити коригування у звітності,
надавши розрахунок зменшеної суми витрат
за рахунок коштів Фонду та зазначивши
причини виникнення помилки.
Повернути на рахунок робочого органу
Фонду зайву суму страхових виплат підприємство має протягом трьох робочих днів.
Це передбачено п. 10 Порядку фінансування
страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
затвердженого постановою ФСС з ТВП від
22.12.2010 р. № 26, та ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.

№ 1105-XIV. Конкретний порядок повернення коштів Фонду в законодавстві не
прописаний, але в листі від 05.04.2011 р.
№ 01-16-755 ФСС з ТВП роз’яснює, що надлишково отримані суми мають бути повернені на рахунок органу відділення Фонду,
з якого здійснювалося фінансування, протягом трьох робочих днів після виплати
застрахованій особі допомоги за рахунок
коштів Фонду, але не пізніше трьох робочих днів після найближчого від отримання
коштів Фонду терміну виплати зарплати у
страхувальника.
У разі вчасного повернення коштів фінсанкції до підприємства не застосовуються.
Однак у разі порушення триденного терміну повернення надлишково отриманих
коштів Фонду страхувальник має сплатити штраф у розмірі 10 % несвоєчасно
повернутих страхових коштів та пеню в
розмірі 0,1 % від суми несвоєчасно повернутих коштів і штрафних санкцій, розраховану за кожний день прострочення
платежу.

ПРИКЛАД 1

Виправлення в обліку помилки у зв’язку із зайвим нарахуванням
допомоги по вагітності та пологах
У січні 2016 р. працівниці було нараховано та виплачено допомогу по вагітності та пологах
у сумі 15 750,00 грн. Під час виплати було сплачено ЄСВ у розмірі 3465,00 грн (15 750,00 грн
22 %). Після виплати бухгалтерією підприємства було виявлено, що внаслідок лічильної
помилки суму допомоги було завищено на 620,00 грн. Відповідно, сплачена сума ЄСВ
була також завищена на 136,40 грн (620,00 грн 22 %).
Працівницю було повідомлено про помилкову виплату, і вона добровільно повернула
кошти підприємству. Бухгалтер склала довідку про виправлення помилки методом «стор
но», зазначивши в ній такі бухгалтерські проведення:
Нараховано:
— допомогу по вагітності та пологах: Д-т 378 К-т 663 — 15 750,00 грн;
— ЄСВ: Д-т 949 К-т 651 — 3465,00 грн.
Виправлено:
— допомогу по вагітності та пологах: Д-т 378 К-т 663 — – 620,00 грн;
— ЄСВ: Д-т 949 К-т 651 — –136,40 грн.
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Виплата зайвої суми зарплати
працівниці

Виплата зарплати іншого
працівника

Виплата декретниці зайвої суми коштів,
які належать до зарплати, є для підприємства
більш «позитивною» помилкою в тому сенсі,
що це власні кошти підприємства, і воно не
матиме обов’язку щодо їх повернення Фонду
та відповідальності за це. Отже, в цьому разі
бухгалтерія матиме дещо менше роботи —
відобразити правильний розрахунок суми
зарплати та скласти бухгалтерську довідку.
Якщо працівниця погоджується повернути
зайві кошти, то бухгалтер у довідці відображає «сторнування» сум зарплати, ПДФО, ЄСВ
та ВЗ. Однак якщо вона відмовляється це
зробити, і відшкодування проводитиметься
за рахунок винної особи, бухгалтер у довідці вже не зазначає жодних «сторнувань», а
описує помилку і робить розрахунок фінансової шкоди, яку було завдано підприємству
внаслідок неї.

Згадана ситуація може мати два варіанти:
1) зарплату було нараховано іншому
працівнику, але помилково перераховано на
картковий рахунок працівниці-декретниці;
2) зарплату іншого працівника було помилково нараховано та виплачено працівниці-декретниці.
Зрозуміло, що за першим варіантом підприємство матиме дещо менше клопоту: слід
виплатити зарплату тому працівнику, якому
вона нарахована, та добиватися повернення
коштів від працівниці. У свою чергу за другим варіантом, крім зазначеного, потрібно
буде нарахувати зарплату ще раз — тому
працівнику, якому вона належить.
Отже, при виправленні помилки за першим варіантом бухгалтеру не можна буде
«сторнувати» виплату «чужої» зарплати декретниці, бо це не призведе до повернення

ПРИКЛАД 2

Виправлення в обліку помилки у зв’язку із зайвим нарахуванням зарплати декретниці
У січні 2016 р. декретниці було нараховано премію за підсумками роботи за 2015 р. у розмірі
середнього заробітку — 3500,00 грн та перераховано на її картковий рахунок під час виплати
зарплати за другу половину місяця. У березні 2016 р. було виявлено, що через неправильне
включення до розрахунку середньої зарплати деяких виплат розмір премії було завищено
на 450,00 грн. Працівницю повідомили про виплату зайвих коштів, але вона відмовилася їх
повертати добровільно. Враховуючи відмову працівниці та те, що найближчим часом в неї не
буде жодних інших нарахувань, за наказом керівника обов’язок із відшкодування завданої
підприємству шкоди було покладено на бухгалтера, яка припустилася помилки.
Обчислимо розмір шкоди.
Нараховано та утримано в січні 2016 р.:
— премія за підсумками роботи за рік — 3500,00 грн;
— ЄСВ — 770,00 грн (3500,00 грн 22 %);
— ПДФО — 630,00 грн (3500,00 18 %);
— ВЗ — 52,50 грн (3500,00 1,5 %).
Виплачено працівниці — 2817,50 грн (3500,00 – 630,00 – 52,50).
З урахуванням помилки нарахування та утримання мали б бути такими:
— премія за підсумками роботи за рік — 3050,00 грн (3500,00 – 450,00);
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ПРИКЛАД 2

— ЄСВ — 671,00 грн (3050,00 грн 22 %);
— ПДФО — 549,00 грн (3050,00 18 %);
— ВЗ — 45,75 грн (3050,00 1,5 %).
До виплати працівниці мало бути — 2455,25 грн (3050,00 – 549,00 – 45,75).
Отже, внаслідок помилки підприємство:
— виплатило зайву суму зарплати — 361,75 грн (2817,50 – 2455,75);
— сплатило зайву суму ЄСВ — 99,00 грн (770,00 – 671,00).
Загальний розмір шкоди для підприємства — 460,75 грн (361,75 + 99,00).
ЇЇ відносять на рахунок винної особи таким проведенням:
Д-т 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» — К-т 746 «Інші доходи» —
460,75 грн.
Утримання суми шкоди із зарплати:
Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою» — К-т 375 «Розрахунки за відшкодуванням
завданих збитків» — 460,75 грн.

коштів на рахунок. Доведеться ще раз її виплатити працівнику, якому вона належить.
За другим варіантом слід «сторнувати» всі
суми, пов’язані з нарахуванням та виплатою
декретниці не її зарплати, та відобразити правильні записи щодо нарахування та виплати
зарплати працівнику, якому вона належить.
Швидше за все під час виплати зарплати
цьому другому працівнику ПДФО, ЄСВ та ВЗ
доведеться сплатити повторно в обох випадках не тільки через те, що банк не «пропустить» таку операцію без сплати зарплатних
нарахувань та утримань, а й тому, що в обох
випадках підприємство як податковий агент
зобов’язане їх утримувати в разі нарахування
й виплати доходу фізичним особам.
Також очевидно, що за обох варіантів помилку з виплати «чужої» зарплати не можна
вважати лічильною, тому підприємство не матиме права звернутися до суду щодо стягнення
коштів з працівниці в разі її відмови повернути
кошти добровільно. Це означає, що в цьому
разі повернути кошти підприємству можна
буде тільки двома способами: добровільно
працівницею, яка їх отримала, або шляхом
відрахувань із заробітної плати винної особи.
Причому якщо шкоду буде відшкодовувати

винна особа, то помилка за другим варіантом
їй «коштуватиме» досить дорого.

Виправлення помилок у звітності
Окрім виправлення помилки в обліку,
потрібно буде виправити й показники у
звітності з ЄСВ, податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ та звіті за ф. Ф4-ФСС з ТВП. Зробити це потрібно у звітності за той звітний
період, в якому її виявлено.

Звітність з ЄСВ
Помилка, пов’язана з нарахуванням та
виплатою зайвої суми допомоги по ва
гітності та пологах, вказується зі знаком
«мінус»1. Відповідно до п. 9 Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
1 Детальніше див. журнал «Заработная плата» № 3/2016,
с. 80. (Прим. ред.)
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№ 435, внесення від’ємних значень сум
нарахованої заробітної плати (доходу) в
таблицю 6 допускається, зокрема, у разі
відображення сторнованих сум допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами.
Суму зайво нарахованої допомоги слід
розбити за місяцями нарахування і так у
розрізі місяців («01.2016», «02.2016» тощо)
зі знаком «мінус» вказати в таблиці 6 з кодом
категорії застрахованої особи «42»2.
Помилка, пов’язана з нарахуванням та
виплатою працівниці зайвої суми нена
лежної їй заробітної плати, виправляється
шляхом «згортання» зайво нарахованої суми
із доходом поточного місяця3.
Оскільки нарахувань у декретниці не
буде, то сума зайво нарахованої зарплати
в місяці виправлення помилки в таблиці 6
також буде зі знаком «мінус»: 0,00 грн поточних нарахувань + (– Х,ХХ грн зайво
нарахована зарплата) = –Х,ХХ грн зайво
нарахована зарплата.
Якщо декретниці було помилково на
раховано та виплачено зарплату іншого
працівника, виправлень буде більше. Зок
рема, крім виправлень щодо цієї працівниці
потрібно буде відобразити нарахування
зарплати та ЄСВ іншому працівнику.

Форма № 1ДФ
Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ подається раз на квартал. Якщо помилку виявлено
в тому самому кварталі, коли було нараховано
та виплачено зайві суми допомоги чи зарплати, або до закінчення граничного терміну
подання ф. № 1ДФ, то бухгалтер встигне або
одразу відобразити в розрахунку правильні
показники, або подати «новий звітний» розрахунок. Якщо ж помилка виправлятиметься
після закінчення строку подання ф. № 1ДФ,
2 Детальніше див. журнал «Заработная плата» № 11/2015,
с. 88. (Прим. ред.)
3 Детальніше див. журнал «Заработная плата» № 12/2015,
с. 81. (Прим. ред.)

ОПЛАТА ТРУДА

потрібно подати уточнюючий розрахунок
лише за тими рядками й реквізитами, що
уточнюються. Хоча допомога по вагітності
та пологах не обкладається ПДФО, вона відображається в ф. № 1ДФ, тому виправлення
помилки в її нарахуванні також слід відобразити в цій формі.
помилки виправлятимуться шляхом заповнення двох рядків — на виключення помилкового та на включення нового правильного
рядка. Тільки при виправленні помилки,
пов’язаної з виплатою працівниці доходу,
що належить саме їй (допомоги чи зарплати), обидва рядки — на виключення та на
включення — будуть заповнені щодо цієї
працівниці. Якщо ж їй було зайво нараховано
та виплачено «чужу» зарплату, рядок на виключення буде заповнений на цю працівницю,
а на включення — на того працівника, кому
вона мала бути нарахована та виплачена.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП
У цьому звіті за період, в якому виправлено
помилку, потрібно відобразити повернуту
Фонду суму допомоги по вагітності та пологах. Використовуючи умови прикладу 1,
припустимо, що в підприємства не було інших
розрахунків з Фондом. У такому разі розділ I
«Розрахунки по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування» слід
заповнити таким чином:
• рядок 6 «Отримано від Фонду з початку
року» — 15 750,00 грн;
• рядок 9 «Всього» — 15 750,00 грн;
• рядок 14 «Перераховано з початку
року» — 620,00 грн;
• рядок 21 «Витрати з початку року» —
15 130,00 грн;
• рядок 22 «Всього» — 15 750,00 грн.
У розділі ІІ «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду» потрібно
заповнити рядок 3 «По вагітності та пологах»,
вказавши в графі 4 правильну суму витрат
Фонду — 15 130,00 грн.
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Запитання — відповідь
На запитання відповідає Олена МОРЄВА, економіст

Невиплата надбавки за
престижність педагогічної праці
Через брак коштів педагогічним
працівникам загальноосвітнього
навчального закладу з 01.01.2016 р.
припинили виплату надбавки за престиж
ність педагогічної праці. Чи таке можливо?
Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи з установлених
ставок заробітної плати (посадових окладів)
з урахуванням підвищень, фактичного обсягу
педагогічної роботи, доплат і надбавок. Розмір місячної заробітної плати цих працівників визначається в тарифікаційному списку
навчального закладу, штатному розписі.
Основними нормативними документами,
які регулюють умови оплати праці працівників установ і закладів освіти, є Інструкція
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затверджена наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102), наказ
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
(далі — Наказ № 557).
Відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів I–II
рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від
23.03.2011 р. № 373 (далі — Постанова
№ 373) педагогічним працівникам встанов-

люється надбавка за престижність праці. Загальні роз’яснення щодо її встановлення були
надані в листі Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 25.05.2011 р.
№ 1/9-385 (далі — Лист № 1/9-385).
Нагадаємо, що згідно з п. 81 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від
27.08.2010 р. № 778, обсяг педагогічного
навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу
і затверджується в державних і комунальних
закладах відповідним органом управління
освітою. Оскільки педагогічне навантаження
згаданої категорії працівників установлюється при тарифікації в обсязі більше або менше
норми, що відповідає ставці заробітної плати,
розмір надбавки обчислюється пропорційно
до обсягу виконаної роботи.
До тарифікаційного списку вносяться і
суми надбавок, зокрема й надбавки за престижність праці. Вона виплачується в межах
встановленого граничного розміру, тобто до
20 % посадового окладу (ставки заробітної
плати). Конкретний розмір цієї надбавки
педагогічному працівнику визначається
керівником закладу в межах наявного фонду
заробітної плати.
Оскільки вказана виплата встановлюється не у фіксованому розмірі, в закладі має
бути розроблено положення про виплату
надбавки, а конкретний її розмір визначається керівником на підставі наказу по
закладу. Сума надбавки вказується в тарифікаційному списку, форма якого наведена
в Інструкції № 102.
Отже, зміна розміру надбавки за престижність праці може мати місце в разі зміни
розмірів ставок заробітної плати, посадових
окладів відповідно до п. 5, 76 Інструкції
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№ 102, тобто якщо ці зміни пов’язані зі зміною
тижневого навантаження. В інших випадках
вказана виплата не повинна змінюватися,
а тим більше скасовуватися.
Вирішити це питання можна за рахунок
зменшення або відміни надбавок стимулюючого напрямку, які встановлюються
відповідно до п. «а» пп. 2 п. 4 Наказу № 557,
а також доплат, передбачених п. «а» пп. 3
п. 4 цього Наказу.

Доплата за класне керівництво
під час практики
Учні професійно-технічного на
вчального закладу проходять ви
робничу практику. Чи встановлю
вати педпрацівнику доплату за класне
керівництво?
Основним документом, який регламентує діяльність класного керівника
загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі — ПТНЗ),
є Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої
освіти, затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434.
Доплата за класне керівництво встановлюється відповідно до п. 36 Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102).

Для виконання функцій класного керівника необхідний наказ директора ПТНЗ про їх
покладення на педагогічного працівника та
згода останнього. Як правило, класне керівництво не може бути припинене до закінчення
навчального року. Але в окремих випадках
з метою дотримання прав та інтересів учнів
(вихованців) класного керівника можуть
замінити раніше встановленого терміну.
У ПТНЗ класне керівництво здійснюється
в навчальних групах, учні (вихованці) яких
під час навчання здобувають повну середню освіту або навчаються на основі базової
загальної середньої освіти без отримання
повної.
Функціональні обов’язки класного керівника розробляються з урахуванням типу
закладу, завдань навчально-виховного процесу та затверджуються його керівником.
Викладачам ВНЗ I–II рівнів акредитації
в період перебування учнів на виробничій
(технологічній, переддипломній) і навчальній
практиці, якщо вона триває більше ніж місяць
і проводиться за межами того населеного
пункту, де розташований навчальний заклад, а також у разі випуску учнів у місяць,
що передує червню, додаткова оплата за
класне керівництво не проводиться за місяць
відсутності учнів (п. 36 Інструкції № 102).
Як бачимо, зазначене не стосується класних
керівників ПТНЗ, а тому під час проходження
учнями виробничої практики за межами
навчального закладу їм встановлюється
доплата за класне керівництво.

Що нового
Сервіс обміну електронними документами
В Україні запущено електронний сервіс для
обміну офіційною документацією між партнерами
(приватні підприємці та юридичні особи) в елек
тронній формі «Папка-24» www.papka24.com.ua.

Послуга надається безкоштовно і працює ко
ректно з електронними цифровими підписами
(ЕЦП) усіх основних АЦСК, включаючи податкову
службу, Міністерство юстиції тощо.
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уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:
Обеспечение будущих выплат:
что установлено
международными
стандартами?
c. 54
Возврат ошибочно или излишне
уплаченного ЕСВ
c. 60
Восстановление работника
на работе: расчеты
и налогообложение
c. 63

Сергій РОГОЗНИЙ,
член ФПБАУ, сертифікований аудитор, CAP, ACCA DipIFR

Забезпечення

майбутніх виплат:
що встановлено
міжнародними
стандартами?
Останнім часом все вище цінуються бухгалтери, які досконало знають та застосовують не лише норми Податкового
кодексу, а й бухгалтерські стандарти, особливо МСФЗ. І все
більшого значення набуває здатність головного бухгалтера
з користю для підприємства застосовувати своє професійне судження. Саме про облікові оцінки йдеться у МСБО 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» та в
більшості положень МСБО 19 «Виплати працівникам»

УЧЕТ И НАЛОГИ
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Терміни та категорії
Під час розрахунків з працівниками бухгалтери постійно стикаються із зобов’язаннями
і дещо рідше — із забезпеченнями.
Зобов’язання — існуюче зобов’язання
суб’єкта господарювання, яке виникає в
результаті минулих подій і погашення якого,
за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів
суб’єкта господарювання, котрі втілюють у
собі економічні вигоди.
Забезпечення — зобов’язання з невизначеним строком або сумою.
Ще зустрічається таке поняття, як умовне
зобов’язання. Це:
• можливе зобов’язання, яке виникає
внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька
невизначених майбутніх подій, не повністю
контрольованих суб’єктом господарювання,
або
• існуюче зобов’язання, яке виникає
внаслідок минулих подій, але не визнається,
оскільки:
• невисока ймовірність, що вибуття ре
сурсів, котрі втілюють у собі економічні
вигоди, буде необхідним для погашення
зобов’язання, або
• суму зобов’язання не можна оцінити
достатньо достовірно.
Подія, що зобов’язує — подія, що створює
юридичне чи конструктивне зобов’язання,
яке призводить до того, що суб’єкт господа-

рювання не має альтернативи, щоб уникнути
виконання зобов’язання.
Схематично зобов’язання та забезпечення
можна охарактеризувати так, як наведено
нижче в таблиці.

Чи достатньо забезпечені
У загальному сенсі всі забезпечення є
умовними, оскільки вони не визначені за
строками або сумою. Проте в МСБО 37 термін «умовний» застосовується до зобов’язань
та активів, які не визнаються, оскільки їх
існування буде підтверджене тільки після
того, як відбудеться або не відбудеться
одна чи кілька невизначених майбутніх
подій, що не повністю контролюються
суб’єктом господарювання. Крім того, термін
«умовне зобов’язання» застосовується до
зобов’язань, які не відповідають критеріям
визнання.
Забезпечення слід визнавати, якщо:
• суб’єкт господарювання має існуюче
зобов’язання (юридичне чи конструктивне)
внаслідок минулої події;
• імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов’язання;
• можна достовірно оцінити суму зобо
в’язання.
У разі невиконання всіх зазначених умов
забезпечення не визнається. Розглянемо
детальніше кожну з наведених ознак.

Минула
подія

Термін
виконання

Сума

Залежність
від майбутніх
подій

Імовірність
вибуття активів

Зобов’язання

Так

Чітко
визначений

Чітко визначена

Ні

Висока

Забезпечення

Так

Може бути не
визначений

Оціночна

Ні
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зобов’язання

Так

Може бути не
визначений

Оціночна

Можливо

Низька
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Інколи не зрозуміло, чи є існуюче зобов’я
зання. У такому разі минулу подію вважають
такою, що спричиняє існуюче зобов’язання,
якщо, беручи до уваги всі наявні свідчення,
є швидше можливим, аніж неможливим
те, що існуюче зобов’язання є на кінець
звітного періоду. У разі, коли ймовірніше,
що існуюче зобов’язання існувало на кінець
звітного періоду, суб’єкт господарювання
визнає забезпечення (якщо задоволено
критерії визнання). Інакше має місце умовне
зобов’язання, яке не підлягає відображенню
в обліку, але розкривається у примітках до
фінансової звітності.
Наприклад, працівник відпрацював шість
місяців і заробив 12 днів відпустки, під які
необхідно створити забезпечення.
Минула подія, яка спричиняє появу існуючого зобов’язання, називається подією,
яка створює зобов’язання. Щоб подія була
такою, що створює зобов’язання, потрібно,
щоб суб’єкт господарювання не мав реальної альтернативи виконанню зобов’язання,
створеного подією. Це відбувається лише
якщо виконання зобов’язання може бути
примусово забезпечене в судовому порядку
або в разі конструктивного зобов’язання,
в якому подія (яка може бути дією суб’єкта
господарювання) створює обґрунтоване
очікування в інших сторін, що суб’єкт господарювання виконає своє зобов’язання.
Подія, яка негайно не спричиняє виникнення зобов’язання, може спричинити
його пізніше, оскільки зміни в законодавстві
або певна дія (наприклад, публічна заява)
суб’єкта господарювання можуть спричинити
конструктивне зобов’язання.
Лише ті зобов’язання, які виникають
внаслідок минулих подій, незалежних від
майбутніх дій суб’єкта господарювання (тобто
майбутнього ведення бізнесу), визнаються
як забезпечення.
Наприклад, минулими подіями в цьому
разі будуть факт прийняття особи на роботу,
норми КЗпП, що зобов’язують надавати що-
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річну оплачувану відпустку, а також положення колективного договору з додатковими
соціальними гарантіями (за наявності), які
спричиняють конструктивні зобов’язання.
Щоб зобов’язання відповідало вимогам
до визнання, має існувати не лише існуюче зобов’язання, а й імовірність вибуття
ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, для виконання цього зобов’язання.
МСБО 37 розглядає вибуття ресурсів чи іншу
подію як імовірну, якщо більш можливо, що
подія відбудеться, ніж не відбудеться. Тобто
ймовірність того, що подія відбудеться,
перевищує ймовірність того, що подія не
відбудеться.
Не факт, що згаданий вище працівник
піде у відпустку та отримає відпускні упродовж найближчого року. Але ймовірність
перенесення відпустки на наступні роки не
дуже висока.
Застосування наближених оцінок є
суттєвим елементом складання фінансової
звітності і не зменшує їх достовірності. Це
особливо справедливо у випадку забезпечень, які за своїм характером є більш невизначеними, ніж більшість інших статей
звіту про фінансовий стан. За винятком
надзвичайно рідкісних випадків, суб’єкт
господарювання буде спроможний визначити діапазон можливих результатів і
таким чином зробити наближену оцінку
зобов’язання, яка є достатньо достовірною
для визнання забезпечення.
Якщо ж все-таки немає об’єктивної можливості зробити достовірну наближену оцінку,
таке зобов’язання розкривається як умовне.
Навіть якщо на підприємстві працівники
чітко дотримуються розробленого графіка
відпусток, точно передбачити середню зар
плату за 12 місяців до початку відпустки по
кожному працівнику неможливо через безліч
різних факторів: індексацію зарплати, перегляд ставок та окладів, кар’єрні переміщення,
можливі надбавки та премії або простої й
прогули тощо. Тим не менше розрахована
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на звітну дату середньомісячна зарплата
вважається цілком прийнятною основою
для розрахунку резерву.

Умовно зобов’язані
Як згадувалося вище, підприємству не
слід визнавати умовне зобов’язання. Але
інформація про нього розкривається відповідно до вимог п. 86 МСБО 37, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, є цілком осяжною в часі.
Наприклад, працівника можуть звільнити
за порушення трудової дисципліни. Він же
може вважати, що це особиста помста його
безпосереднього керівника, та подасть у суд
з вимогою стягнути компенсацію за вимушені прогули та моральну шкоду в розмірі
1 млн грн. У такому випадку бухгалтеру
потрібно отримати судження юристів щодо
ймовірності вибуття активів за майбутнім
рішенням суду чи в процесі позасудового
врегулювання спору.
У тій частині, де ймовірність висока,
варто нарахувати забезпечення. Там, де
ймовірність нижче середнього, — вважати
за умовне зобов’язання. А фантастичні та
юридично необґрунтовані вимоги колишнього працівника з вірогідністю один з кількох
десятків чи сотень взяти до відома.
У випадках, коли суб’єкт господарювання
є однією з можливих відповідальних сторін
за зобов’язанням, підприємство визнає забезпечення на ту частину зобов’язання,
для якої ймовірним є вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди. На решту
суми зобов’язання, яка, за очікуванням, буде
погашена іншими сторонами, забезпечення
не нараховується. Вона розглядається як
умовне зобов’язання.
Якщо, скажімо, звільнення працівника
було спричинене наклепом з боку комерційних партнерів роботодавця, і є всі підстави
притягнути іншу сторону як співвідповідача,
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нараховане раніше забезпечення може бути
зменшене.
Умовні зобов’язання можуть змінюватися
не так, як очікувалося спочатку. Отже, вони
регулярно оцінюються, щоб визначити, чи
стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо стає
ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, яка
раніше розглядалася як умовне зобов’язання,
забезпечення визнається у фінансовій звітності за той період, у якому відбувається
зміна ймовірності.
Наприклад, якщо колишнього працівника
публічно звинувачували в корупційних правопорушеннях, яких він не вчиняв, і є належні
докази цього, звернувшись до кваліфікованого
юриста, працівник може розраховувати на
компенсацію моральної шкоди.
Сума, визнана як забезпечення, має бути
найкращою оцінкою видатків, необхідних
для погашення існуючого зобов’язання на
кінець звітного періоду. Найкраща оцінка
необхідних видатків — це сума, яку суб’єкт
господарювання обґрунтовано сплатив би
для погашення зобов’язання або передав
би його третій стороні на кінець звітного
періоду. Часто неможливо або невиправдано
дорого погасити зобов’язання або передати його на кінець звітного періоду. Проте
наближена оцінка суми, яку суб’єкт господарювання обґрунтовано сплатив би, щоб
погасити зобов’язання або передати його,
дає найкращу оцінку видатків, потрібних
для погашення існуючого зобов’язання на
кінець звітного періоду.
Наприклад, звільненому працівнику запропоновано 100 тис. грн відступного та
певні дії немайнового характеру для врегулювання конфлікту, і він взяв кілька днів часу
на вивчення питання. Юристи вважають,
що найімовірніше інша сторона попросить
більшу суму, але погодиться на 150 тис.
грн. У такому разі бухгалтеру слід визнати
150 тис. грн забезпечення.
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З думкою про відпочинок
Поряд із зарплатами та преміями за результатами роботи оплачувана щорічна
відпустка та гарантовані додаткові періоди
відсутності належать до короткострокових
виплат працівникам згідно з п. 9 МСБО 19,
оскільки очікується, що вони будуть погашені в повному обсязі протягом 12 місяців
після закінчення річного звітного періоду,
в якому працівники надають відповідні послуги (працюють). Одночасно визнаються
витрати періоду, якщо інший МСФЗ не вимагає або не дозволяє включення виплат у
собівартість активу (наприклад, у вартість
готової продукції згідно з МСБО 2 або основного засобу відповідно до МСБО 16).
Права на оплату відсутності працівника
на роботі поділяються на дві категорії:
• накопичувані;
• ненакопичувані.
Накопичувані оплати періодів від
сутності — це такі, що переносяться на
майбутні періоди та можуть використовуватися в майбутніх періодах, якщо права
поточного періоду не використані повністю.
Накопичувані оплати періодів відсутності
можуть бути або гарантованими (іншими
словами, працівникам надається право
отримати грошові виплати за невикористане
право при звільненні), або негарантованими (якщо право на отримання компенсації
працівникам не надається). Зобов’язання
виникає з того моменту, як працівники починають надавати послуги (працювати),
що збільшує їхні права на майбутні оплати
періодів відсутності. Зобов’язання існує та
визнається, навіть якщо оплати періодів відсутності є негарантованими, хоча можливість
того, що працівники можуть звільнитися до
того, як вони використають накопичені негарантовані права, впливає на оцінку цього
зобов’язання.
Підприємству слід оцінювати очікувану вартість накопичуваних оплат періодів
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відсутності у вигляді додаткової суми, яку
він очікує виплатити в результаті невикористаного права, накопиченого на кінець
звітного періоду.
Ненакопичувані оплати періодів від
сутності не переносяться на майбутні періоди: вони закінчуються, якщо право на
відсутність поточного періоду не використовується повністю, і не надають права
працівникам на отримання коштів за невикористані дні з правом на відсутність
при звільненні. Це, звичайно, стосується
оплати тимчасової непрацездатності (тією
мірою, якою невикористані в минулому
дні з правом на відсутність не збільшують
кількості днів з правом на відсутність у
майбутньому), відпусток для догляду за
дитиною для матері чи батька, а також
оплат періодів відсутності під час роботи
у виборчих комісіях, додаткових корпоративних відпусток з нагоди весілля чи
ювілею. Суб’єкт господарювання не визнає
зобов’язання або витрат до часу відсутності,
оскільки надання послуг працівниками не
збільшує суми виплат.
На с. 59 розглянуто кілька ситуацій у
розрахунках з працівниками, коли можуть
виникнути реальні чи умовні зобов’язання
або потреба в нарахуванні забезпечень.
Підсумовуючи вищенаведене, можемо
констатувати, що відповідно до вимог міжнародних стандартів підприємство повинно визнавати в пасиві балансу не лише
поточні зобов’язання з виплати зарплати
та пов’язаних з ними загальнообов’язкових
платежів, але й забезпечення під майбутні
виплати, право на які набули працівники. Що стосується потенційних виплат,
пов’язаних з додатковими соціальними
гарантіями або з юридичними спорами,
то кожен факт оцінюється індивідуально:
чи має місце реальне зобов’язання з імовірним вибуттям активів у майбутньому
(тоді створюємо забезпечення), чи воно
має умовний характер.
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Ситуації

Ситуації в розрахунках з працівниками, коли можуть виникнути реальні чи умовні
зобов’язання або потреба в нарахуванні забезпечень
Молоду жінку прийняли на посаду бухгалтера, нарахували їй заробітну плату. На кінець
періоду у підприємства виникає зобов’язання виплатити зарплату.
Одночасно нарахували 22 % ЄСВ. Це теж зобов’язання.
Із нарахованої зарплати утримується ПДФО. Це також зобов’язання, але воно
носить делегований характер: суми утримуються із заробітку працівника і визнаються
зобов’язаннями перед бюджетом. На фінансовий стан компанії це не впливає.
На новорічному корпоративі вона розповіла своїм колегам, що планує влітку одружи
тися, після чого провести «медовий місяць» у Туреччині. У рахунок відпустки необхідно
нарахувати забезпечення за фактично відпрацьований час. Навіть якщо вона не до
працює до відпустки, компенсацію за зароблені, але невикористані дні відпустки вона у
будь-якому разі отримає при звільненні.
Колективний договір компанії передбачає низку соціальних виплат: допомога у зв’язку
з одруженням, допомога при народженні дитини, матеріальна допомога на оздоровлення
під час відпустки. Навіть за умов, що в бюджеті компанії такі виплати плануються, це все
умовні зобов’язання, які залежать від низки обставин. У балансі не визнаються.
Також у компанії діють всі соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством:
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах,
компенсаційні виплати при звільненні з ініціативи роботодавця тощо. Жодні з них у балансі
компанії не визнаються, оскільки є непередбачуваними, а частина з них ще й компенсу
ється державою. Тому вони є умовними зобов’язаннями.
Окремі категорії працівників мають право на додаткові оплачувані відпустки: на дітей,
за вислугу років, за особливі умови праці тощо. Забезпечення визнаються лише за тими
з них, які підлягають обов’язковій виплаті чи компенсації при невикористанні. Решта —
умовні зобов’язання.
Керівництво запланувало закриття транспортного цеху з переходом на обслуговування
до сторонніх перевізників (план реструктуризації). Бюджетом передбачено витрати на
часткове звільнення персоналу, під які необхідно створити забезпечення.
Вище керівництво компанії щорічно у лютому-березні нараховує щорічну премію
працівникам за результатами роботи компанії та певних працівників. Конкретну суму
визначає Рада директорів після складання проекту річної фінансової звітності, але до
підтвердження звітності незалежними аудиторами. Під зазначену виплату формується
забезпечення станом на кінець звітного року.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Повернення

помилково або надміру
сплаченого ЄСВ
У статті проаналізовано новий порядок зарахування в рахунок
майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування або повернення надміру
та/або помилково сплачених коштів

Н

аказом Міністерства фінансів України
від 16.01.2016 р. № 6 затверджено
новий Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування або повернення надміру та/
або помилково сплачених коштів (далі —
Порядок № 6; див. с. 86).
На відміну від попереднього Порядку
зарахування в рахунок майбутніх платежів
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення
надміру та/або помилково сплачених коштів,
затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 450
(далі — Порядок № 450), що регулював ці
питання, Порядок № 6 містить чіткі визначення термінів, а саме:
• надміру сплачені суми ЄСВ — це суми
коштів, які на певну дату зараховані на відповідний рахунок 3719 понад нараховані
суми ЄСВ на таку дату (крім сум авансових
платежів, граничний строк сплати яких не
настав, сплачених відповідно до абзацу другого частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ);

• неналежний платник — платник,
з рахунку якого помилково списані кошти
та/або який не є платником ЄСВ;
• помилково сплачені суми ЄСВ — це
суми коштів, які на певну дату зараховані на
невідповідний рахунок 3719 та/або сплачені
з рахунку неналежного платника;
• рахунок 3719 — відповідні небюджетні
рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають
розподілу за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування», відкриті в органах Держказначейства.

Зарахування в рахунок майбутніх
платежів
Надміру сплачені суми ЄСВ зараховуються
на рахунок 3719 у рахунок майбутніх платежів
за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру ЄСВ та в порядку календарної черговості виникнення зобов’язань у
платника. Порядок № 6 не визначає якихось
особливих правил чи підстав для такого за-
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рахування. Тобто діє просте правило: якщо
у звітності до сплати 1000 грн, а сплачено
1100 грн — 100 грн автоматично зараховуються в рахунок майбутніх платежів, що не
позбавляє права на їх повернення.

Повернення коштів
На відміну від Порядку № 450 у Порядку
№ 6 розширено випадки повернення сум
ЄСВ, а саме:
• надмірна або помилкова сплати сум
ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій
на відповідний рахунок 3719;
• помилкова сплата сум ЄСВ та/або за
стосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;
• помилкова сплата сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок
з обліку доходів бюджету;
• помилкова сплата податкових зобо
в’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених ПКУ,
на рахунок 3719.
Проте таке «розширення» стало можливим завдяки деталізації й конкретизації
випадків, які були і в Порядку № 450.
Кошти повертаються на підставі заяви
платника. Якщо раніше така заява подавалася в довільній формі, то тепер її слід подавати за формою, що міститься в додатку
до Порядку № 6. Проте в окремих випадках
застосовується заява довільної форми.
Заява за типовою формою подається
до податкового органу, на рахунок якого
сплачено ЄСВ, у разі:
• надмірної або помилкової сплати сум
ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій
на відповідний рахунок 3719;
• помилкової сплати сум ЄСВ та/або
застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;
• помилкової сплати податкових зобо
в’язань з податків, зборів, штрафних (фінан-
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сових) санкцій та пені, передбачених ПКУ,
на рахунок 3719.
Заява подається у довільній формі із
зазначенням суми та напряму повернення
до податкового органу за місцем обліку
помилково сплаченого ЄСВ у випадку помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку
доходів бюджету.

Термін
повернення коштів
У ході повернення надміру сплачених
сум ЄСВ задіяно три підрозділи податкового органу та органи Держказначейства за
схемою, наведеною на с. 62.
Суми ЄСВ та/або суми застосованих фінансових санкцій, помилково сплачені на
невідповідний рахунок 3719, повертаються
за поданням підрозділу з ведення фінансово-економічної роботи та бухобліку. Він
оформлює розрахунковий документ на перерахування коштів на відповідний рахунок
3719 за заявою платника та передає органу
Держказначейства не пізніше двох робочих
днів з дня надходження висновку.
У разі помилкової сплати сум ЄСВ та/
або сум застосованих фінансових санкцій
на рахунок 3719 органу доходів і зборів, в
якому платник не перебуває на обліку,
розрахунковий документ на перерахування
таких коштів на відповідний рахунок 3719
податкового органу, у якому платник перебуває на обліку, оформлюється підрозділом
з ведення фінансово-економічної роботи та
бухобліку нижчого рівня за заявою платника
та передається органу Держказначейства не
пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку.Кошти платникам повертає
підрозділ з ведення фінансово-економічної
роботи та бухобліку нижчого рівня за рахунок поточних надходжень на рахунок 3719,
на який сплачено кошти, що повертаються.
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схема повернення ЄСВ
Підрозділ з адміністрування ЄСВ
У строк не більше ніж 10 робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє надану платником
інформацію
Підрозділ з ведення обліку платежів та складання звітності
У строк не більше ніж три робочих дні з дня отримання Заяви з відміткою про підтвердження
повернення ЄСВ на підставі даних інформаційної системи готує висновок встановленої форми
та протягом одного робочого дня від дати реєстрації висновку передає до підрозділу з ведення
фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
Підрозділ з ведення фінансово-економічної роботи та бухобліку
У строк не пізніше ніж три робочих дні оформлює розрахунковий документ на повернення коштів
з рахунку 3719
Орган Держказначейства
Перераховує кошти за рахунок поточних надходжень за день
Платник ЄСВ

У разі недостатності або відсутності на рахунку 3719 поточних надходжень в органах
доходів і зборів різного рівня та в органів
Держказначейства можливі варіанти повернення ЄСВ частковими сумами.

Відмова в поверненні коштів
Відмова податкового органу в поверненні
коштів має бути обов’язково оформлена
письмово, а не «на словах просили передати», тобто це має бути повідомлення за
підписом посадової особи із зазначенням
причин відмови.
Відмова можлива лише в таких випадках:
• невідповідність заяви типовій формі,
зазначеній у додатку 1 до Порядку № 6;
• недостовірність викладеної в заяві
платника інформації;
• подання заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄСВ;
• наявність у платника заборгованості
зі сплати ЄСВ та/або фінансових санкцій.

Відображення в обліку
Отже, якщо суми ЄСВ були надміру сплачені за «своїм» місцем на відповідний рахунок, то можна залишити кошти в рахунок
майбутніх платежів, якщо є така можливість.
У цьому є свої переваги: не потрібно писати
заяви, очікувати досить тривалий термін та
мінімум ризиків, що кошти десь «загубляться» по дорозі, адже й це можливо за такої
кількості органів, через які вони проходять.
Якщо ж надмірно або помилково сплачено
ЄСВ «не за своїм» місцем сплати, варіант
однозначний: необхідно писати заяву на
повернення сум ЄСВ і очікувати на їх повернення та сподіватися, що на рахунках в
органах Держказначейства буде достатньо
коштів, щоб отримати відразу всю суму ЄСВ,
а не частинами.
У бухобліку суму отриманих коштів слід
відобразити проводкою Дт 311 Кт 651. Якщо
внесок було зараховано в рахунок майбутніх
платежів, то поточні платежі можна сплачувати за вирахуванням цієї суми.
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Олена ЛЄСНІКОВА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Поновлення

працівника
на роботі: облік та
оподаткування

У продовження теми щодо поновлення працівників на роботі
за рішенням суду в статті розглянуто питання проведення
розрахунку з поновленим працівником, оподаткування виплат
та їх відображення в обліку та звітності

Проведення розрахунків
з поновленим працівником
Виконуючи судове рішення про поновлення працівника на роботі, роботодавець
має виплатити йому середній заробіток.
Суму середнього заробітку визначає суд на
підставі даних про заробітну плату, отриманих від роботодавця, та керуючись нормами
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (див. с. 20 цього номера
журналу).
Сума середнього заробітку, яка виплачується поновленому працівнику, включається
до бази оподаткування ПДФО як дохід у
вигляді заробітної плати (пп. 164.2.1 ПКУ).
Крім того, ця сума є об’єктом оподаткування
ВЗ за ставкою 1,5 % (п. 16(1) підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ).
Раніше на цьому етапі виконання судового
рішення про поновлення перед роботодавцем поставало питання: як виплачувати
працівникові визначений у рішенні середній
заробіток, адже з цієї суми слід було утри-

мати ПДФО та ЄСВ (який до 01.01.2016 р.
утримувався з доходів працівників). Але
судді, виносячи рішення, зазвичай не торкалися питання утримання податків та зборів,
тож роботодавцю доводилося виплачувати
поновленому працівникові всю суму середнього заробітку, визначеного в рішенні, «на
руки». Таким чином, ПДФО та ЄСВ підприємство мало сплачувати за свій рахунок,
що порушувало принцип їх нарахування
та утримання, оскільки згідно з пп. 168.1.1
ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов’язаний
утримувати податок із суми такого доходу
за його рахунок.
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку
з проведенням адміністративної реформи»
від 04.07.2013 р. № 406-VII було внесено
зміни до Закону України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV
(далі — Закон № 606), які стосувалися в т. ч.
питання виплати середнього заробітку за
час вимушеного прогулу.
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Отже, згідно з п. 8 ст. 65 Закону № 606
в разі виконання судового рішення про виплату працівникові середнього заробітку за
час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної
роботи боржник є податковим агентом, який
виконує судове рішення, з відрахуванням
ПДФО та ЄСВ із сум, що належать до виплати стягувачу.
Таким чином, підприємство сплачує поновленому працівнику суму середнього заробітку, визначену судовим рішенням, після
утримання з неї ПДФО та ВЗ. Що стосується
ЄСВ, з 01.01.2016 р. він нараховується роботодавцем, але не утримується з доходів
працівників.

Врахування вихідної допомоги
та компенсації за невикористану
відпустку
Ще одне питання, яке постає перед роботодавцем, — як бути з виплатами, нарахованими працівникові під час його звільнення?
Йдеться, зокрема, про вихідну допомогу та
компенсацію за невикористану частину
щорічної відпустки.
Міністерство праці та соціальної політики
України в листі від 08.01.2009 р. № 1/06/18609 роз’яснило таке. Відповідно до ст. 44
КЗпП вихідна допомога виплачується в разі
припинення трудового договору, а отже,
судом в разі винесення рішення про сплату
працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу має враховуватися
факт її виплати працівникові.
Тобто, іншими словами, якщо рішення про
припинення трудового договору скасовується, тож і підстав для виплати працівникові
вихідної допомоги немає. Ця думка цілком
відповідає позиції, наведеній у п. 32 постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9: в разі прису-
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дження оплати за час вимушеного прогулу
зараховується заробіток за місцем нової
роботи (одержана допомога по тимчасовій
непрацездатності, вихідна допомога, середній заробіток на період працевлаштування,
допомога по безробіттю), який працівник
мав у цей час.
Але майте на увазі: якщо в рішенні суду
виплата вихідної допомоги не врахована,
у роботодавця немає підстав для стягнення
із заробітної плати працівника виплаченої
йому раніше вихідної допомоги. Додамо, що
перелік виплат, які можуть бути утримані з
зарплати, наведено у ст. 127 КЗпП, і вихідної
допомоги, раніше виплаченої працівникові,
який поновлюється, у цьому переліку немає.
Що ж стосується компенсації за невикористану відпустку, Мінпраці в тому ж листі
відмічає, що законодавством не передбачено
повернення працівником грошової компенсації за не використані ним дні щорічної
відпустки в разі поновлення його на роботі.
Таким чином, доходимо висновку: якщо
поновленому працівникові в разі звільнення
виплачувалися вихідна допомога та/або
компенсація за невикористану щорічну відпустку, врахувати в разі виплати середнього
заробітку (тобто зменшити середній заробіток до виплати на цю суму) можна лише
вихідну допомогу — і лише за умови, що це
передбачено в судовому рішенні.

Компенсація моральної шкоди
Якщо в рішенні суду передбачена виплата
компенсації моральної шкоди, вона теж обкладається ПДФО, оскільки включається до
доходу працівника згідно з пп. 164.2.14 ПКУ.
Відповідно з цієї суми також слід утримати
і ВЗ.
Хоча згідно з пп. «а» пп. 164.2.14 ПКУ з
оподатковуваного доходу виключаються
суми, що за рішенням суду спрямовуються
на відшкодування збитків, завданих плат-
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нику податку внаслідок заподіяння йому
матеріальної шкоди, а також шкоди життю
та здоров’ю, це виключення не стосується
випадків компенсації моральної шкоди поновленому працівникові. На різницю між
моральною та майновою шкодою звертає
увагу ДФСУ в листі від 01.10.2015 р. № 9186/
Х/99-99-17-02-01-14.
У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
компенсація моральної шкоди відображається з ознакою доходу «120».
А от нарахування ЄСВ на суму компенсації моральної шкоди не передбачено (п. 8
розділу 1 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).

Облік та звітність
ПДФО та ВЗ
Розглянемо питання, чи слід розбивати
суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу по місяцях для утримання
ПДФО та ВЗ? Зауважимо, що з часу, коли
для доходу у вигляді зарплати незалежно від
його розміру почала застосовуватись одна
ставка ПДФО 18 %, тобто з 01.01.2016 р.,
питання розподілення середнього заробітку по місяцях з метою нарахування ПДФО
має значення лише для застосування ПСП.
Процитуємо останній абзац пп. 169.4.1 ПКУ:
«Якщо платник податку отримує доходи у
вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у т. ч. за
час відпустки або перебування платника
податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право
на отримання податкової соціальної пільги,
та в інших випадках їх оподаткування, такі
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доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування».
Час вимушеного прогулу — це час, упродовж якого за працівником зберігається
заробіток, незважаючи на те, що він не
працює. Отже, маємо всі підстави застосовувати пп. 169.4.1 ПКУ задля оподаткування
середнього заробітку за час вимушеного
прогулу, тобто розбивати середній заробіток
за місяцями, за які він нараховується, для
визначення права на застосування ПСП.
Згідно з абзацом п’ятим п. 6 постанови
Пленуму ВСУ «Про практику застосування
судами законодавства про оплату праці» від
24.12.1999 р. № 13, задовольняючи вимоги
про оплату праці, суд має навести у своєму
рішенні розрахунки, з яких він визначав суми
стягнення. Оскільки справляти і сплачувати
ПДФО та ВЗ — це обов’язок роботодавця,
у резолютивній частині судового рішення
визначають суму без їх утримання.
У той же час у судових рішеннях доволі
часто середній заробіток, який слід виплатити
працівникові за час вимушеного прогулу,
вказується однією сумою, що унеможливлює
віднесення його до відповідних періодів. Як
бути в такій ситуації?
У листі ДФСУ від 01.10.2015 р. № 9186/
Х/99-99-17-02-01-14 було надано таке
роз’яснення з цього приводу: якщо в рішенні
суду розмір компенсації (вочевидь мається
на увазі сума середнього заробітку. — Авт.)
вказано з розбивкою за місяцями, то й утримувати ПДФО слід окремо за кожний місяць
нарахування (тобто розбивати базу оподаткування). Якщо ж у рішенні суду вказано
загальну суму компенсації, то ПДФО та ВЗ
утримуються виходячи із загальної суми в
місяці її нарахування (виплати).
Висновок трохи сумнівний, але краще,
ніж нічого. Хоча додамо, якщо в рішенні суду
зазначено суму середньоденної зарплати
та/або кількість днів, за які нараховується
середній заробіток, — це вже дає можливість
розподілити суму зарплати за періодами
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нарахування, навіть якщо самі розрахунки
не наведено.
Якщо ж окрім однієї суми середнього
заробітку за весь час вимушеного прогулу в судовому рішенні немає нічого, що б
дало можливість для такого розподілення,
у роботодавця немає іншого шляху, ніж нарахувати ПДФО на всю суму доходу в періоді
поновлення працівника.
ПДФО утримується із суми доходу за
ставкою, передбаченою п. 167.1 ПКУ (18 %)
та сплачується роботодавцем до бюджету в
порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.
Сума середнього заробітку, виплачена за
час вимушеного прогулу, відображається у
звітності за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».

ЄСВ
Згідно з частиною другою ст. 7 Закону
про ЄСВ для осіб, яким після звільнення з
роботи нараховано заробітну плату (дохід)
за відпрацьований час або згідно з рішенням
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суду середню заробітну плату за вимушений
прогул, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати
(доходу) на кількість місяців, за які вона
нарахована.
Отже, для нарахування ЄСВ сума заробітку
за час вимушеного прогулу має розподілятися
за місяцями (тобто шляхом ділення на 2, 3
тощо місяців). У таблиці 6 звітності з ЄСВ
вона також відображається кількома рядками — окремо за кожний місяць («01.2015»,
«02.2015» тощо). Це передбачено п. 9 Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р.
№ 435. У реквізиті 10 зазначається код типу
нарахувань 1 — для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату
(дохід) за відпрацьований час або згідно з
рішенням суду — середню заробітну плату
за вимушений прогул.

Що нового
(Не)нарахування зарплати директору
Відділ комунікацій Головного управління
ДФС у Закарпатській області проінформував,
що якщо засновник підприємства приймає
рішення виконувати обов’язки директора без
нарахування заробітної плати та за умови,
що таке підприємство не веде господарської
діяльності, він має право прийняти рішення
не нараховувати собі заробітну плату і, відпо
відно, оскільки відсутня база нарахування, не
сплачувати ЄСВ та не подавати обов’язкову
звітність.
Якщо обов’язки директора виконує особа,
яка не є засновником такого підприємства, а
працює на умовах трудового договору (контрак

ту) або на інших умовах, передбачених за
конодавством, такому директору потрібно
нараховувати заробітну плату незалежно від
того, чи є це основним місцем роботи чи це
робота за сумісництвом, оскільки в разі нена
рахування заробітної плати порушується трудове
законодавство. Якщо директор підприємства
не є засновником і працює за сумісництвом,
до такої найманої особи не застосовується
норма частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ
щодо нарахування заробітної плати в розмірі
не меншому, ніж мінімальна зарплата.
На цю ж тему див. журнал «Заработная
плата» № 3/2016, с. 30.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 11.02.2016 р. № 2262/5/99-99-17-03-03-16
Оподаткування виплат, нарахованих за рішенням суду
звільненому працівнику
Державна фіскальна служба України, ке
руючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист [...] щодо
оподаткування податком на доходи фізичних
осіб і військовим збором та нарахування єди
ного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі — єдиний внесок)
на дохід, нарахований на підставі рішення суду
звільненому працівнику, і в межах компетенції
повідомляє таке.
Статтею 124 Конституції України встанов
лено, що судові рішення ухвалюються судами
іменем України і є обов’язковими до виконання
на всій території України.
Правові та організаційні засади забез
печення збору та обліку внеску на загально
обов’язкове державне пенсійне страхування,
умови та порядок його нарахування і сплати,
повноваження органу, що здійснює його збір
та ведення обліку за період до 01.01.2011 р.,
визначено Законом України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування»
від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Отже, з питанням
обчислення та сплати загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування на суми
заробітної плати (доходу), які нараховані за
2007–2010 рр., пропонуємо звернутися до
Пенсійного фонду України.
Водночас відповідно до частини третьої роз
ділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про збір та облік єдиного вне
ску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI,
який набрав чинності з 01.01.2011 р. (далі —
Закон № 2464), платники страхових внесків

на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування вважаються платниками єдиного
внеску.
Платниками єдиного внеску є роботодавці,
зокрема, підприємства, установи та організації,
які використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством
(п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464).
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону
№ 2464 визначено, що базою нарахуван
ня єдиного внеску для роботодавців є сума
нарахованої кожній застрахованій особі за
робітної плати за видами виплат, які вклю
чають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону № 108.
З 01.01.2016 р. Законом № 909 внесено
зміни до Закону № 2464 в частині скасування
утримання єдиного внеску із заробітної плати
застрахованих осіб та встановлення для робо
тодавців єдиного внеску в розмірі 22 % бази
нарахування, визначеної ст. 7 Закону № 2464.
Частиною другою ст. 7 Закону № 2464 пе
редбачено, що для осіб, яким після звільнення
з роботи нараховано заробітну плату (дохід)
за відпрацьований час або згідно з рішенням
суду середню заробітну плату за вимушений
прогул, єдиний внесок нараховується на суму,
що визначається шляхом ділення заробітної
плати (доходу) на кількість місяців, за які вона
нарахована.
Відповідно до ст. 2 Закону № 108 до струк
тури додаткової заробітної плати включаються,
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зокрема, премії, пов’язані з виконанням ви
робничих завдань і функцій.
Таким чином, якщо працівнику після звіль
нення нараховано премію за відпрацьований
час, на таку виплату поширюється дія частини
другої ст. 7 Закону № 2464.
Частиною четвертою ст. 9 Закону № 2464
визначено, що обчислення єдиного внеску за
минулі періоди здійснюється виходячи з розміру
єдиного внеску, що діяв на день нарахування
(обчислення, визначення) заробітної плати
(доходу), на яку відповідно до Закону № 2464
нараховується єдиний внесок.
Тобто якщо суми премій за жовтень,
листопад 2011 р. нараховуються у 2016 р., то
єдиний внесок на такі премії обчислюється
виходячи з розміру єдиного внеску 22 %,
що діє на день нарахування.
У разі нарахування та виплати роботодавцем
сум грошових компенсацій невикористаних
щорічних (основної й додаткової) відпусток
та матеріальної допомоги на вирішення со
ціально-побутових питань працівнику після
його звільнення, єдиний внесок на такі суми
не нараховується, оскільки суми зазначених
грошових компенсацій та допомоги не є платою
за відпрацьований час, а роботодавець не має
обов’язку страхувальника щодо звільненого
працівника.
Разом з тим відповідно до частини сьомої
ст. 7 Закону № 2464 встановлено Перелік видів
виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок, затверджений постановою КМУ від
22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік).
Відповідно до п. 5 розділу I Переліку від
шкодування, нараховані працівникам за час
затримки розрахунку при звільненні, що ви
плачується за рішенням суду, не є базою на
рахування єдиного внеску.
Голова
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Порядок оподаткування податком на доходи
фізичних осіб врегульовано розділом IV Кодексу.
Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168
Кодексу податковий агент, що нараховує (ви
плачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати
податок із суми такого доходу за його рахунок,
використовуючи ставку податку, визначену
ст. 167 Кодексу.
З 01.01.2016 р. набрав чинності Закон Укра
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджет
них надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р.
№ 909-VIII (далі — Закон № 909), яким, зо
крема, встановлено ставку податку на доходи
фізичних осіб у розмірі 18 % бази оподатку
вання щодо доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) платнику (крім випадків, визначених
у п. 167.2–167.5 цієї статті).
Також відповідно до п. 16(1) підрозділу 10
розділу XX Кодексу до набрання чинності рішен
ням Верховної Ради України про завершення
реформи Збройних Сил України встановлено
оподаткування військовим збором.
Ставка військового збору — 1,5 % об’єкта
оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16(1) під
розділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16(1)
підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (пере
рахування) військового збору до бюджету
здійснюються в порядку, встановленому ст. 168
Кодексу (пп. 1.4 п. 16(1) підрозділу 10 розділу
XX Кодексу).
Оскільки кожний конкретний випадок опо
даткування доходу, нарахованого на підставі
рішення суду, слід розглядати з урахуванням
документів, зокрема, рішення суду, пропонуємо
звернутися до контролюючого органу з наданням
копій документів, які стосуються цієї справи.
р. М. Насіров

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 69

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

Перерахунок ПДФО із заробітку
мобілізованих працівників
Чи має право роботодавець здійс
нити перерахунок ПДФО, утри
маного із середнього заробітку
працівників, перелік яких визначено
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105,
у разі отримання компенсаційних виплат
з бюджету після їх звільнення?
Постановою КМУ від 04.03.2015 р.
№ 105 затверджено Порядок виплати
компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу за
контрактом <...> (далі — Порядок № 105).
Компенсація виплачується підприємствами,
установами, організаціями у строки, визначені

ст. 115 КЗпП (п. 6 Порядку № 105). Пунктом 7
Порядку № 105 передбачено, що компенсація
оподатковується відповідно до ПКУ.
Згідно з пп. «и» пп. 165.1.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається,
зокрема, сума компенсацій, які отримує платник податку з бюджетів, у т. ч. компенсаційні
виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період.
Разом з цим відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника включаються
доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (контракту).
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати
податок із суми такого доходу за його рахунок,
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використовуючи ставку податку, визначену
ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).
Водночас пп. 169.4.3 ПКУ передбачено,
що роботодавець та/або податковий агент
має право здійснювати перерахунок сум
нарахованих доходів, утриманого податку
за будь-який період та в будь-яких випадках
для визначення правильності оподаткування,
незалежно від того, чи має платник податку
право на застосування ПСП.
Враховуючи викладене, у разі отримання
підприємством компенсаційних виплат з
бюджету згідно з Порядком № 105 роботодавець має право здійснити перерахунок
ПДФО, утриманого із середнього заробітку
працівників, перелік яких визначено Порядком № 105, після їх звільнення.
Розділ ЗІР 103.08.04

Нарахування ЄСВ на премію
звільненого працівника
Яким чином розраховується ЄСВ
на премію, розмір якої менше мі
німальної заробітної плати та яка
нарахована найманому працівнику
в наступному після звільнення місяці?
Відповідно до частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України «Про оплату праці», та суму
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Згідно з частиною другою ст. 7 Закону
про ЄСВ нарахування ЄСВ на суму заробітної
плати (доходу) за виконану роботу (надані
послуги) поширюється на осіб, яким після

звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час.
Премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, зокрема, за підсумками
роботи минулого місяця, кварталу, півріччя
вважаються виплатами за відпрацьований
час та відносяться до фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції зі статистики
зарплати).
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), та ставки
ЄСВ (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).
Обов’язок нарахування ЄСВ з мінімальної
заробітної плати поширюється також на
осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (премію) в розмірі,
що менший ніж мінімальна заробітна плата.
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, визначено, що якщо заробітна плата
нараховується за попередній період, зокрема у
зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, суми донарахованої
зарплати включаються до зарплати місяця,
у якому були здійснені такі донарахування.
Якщо після включення суми премії, нарахованої звільненому працівнику, до відповідних періодів її нарахування загальний
дохід за місяць (сума нарахованої зарплати
за відпрацьований час та сума премії) є
меншим, ніж мінімальна зарплата, сума
ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом
за місяць, за який нараховується зарплата
(дохід), та ставки ЄСВ.
Розділ ЗІР 301.04.01

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Стаж: трудовой, страховой
и специальный

c. 71

Корректировка зарплаты
для расчета средней

c. 78

Материальная помощь:
предоставляем имуществом
(услугами)
c. 81

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Стаж:

трудовий, страховий
і спеціальний

У період своєї трудової діяльності працездатна особа набуває
стаж, який відіграє неабияку роль в отриманні нею права на
певні гарантії та пільги, пов’язані з цією діяльністю, соціальним
та пенсійним забезпеченням. У статті розкриємо та розмежуємо
зміст понять, що стосуються різних видів стажу, та з’ясуємо,
якими нормативними документами слід керуватися для його
визначення
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У

зв’язку з тим, що ми довгий час оперуємо поняттям «страховий стаж»,
виникла потреба в систематизації
наших знань у частині таких понять, як
«трудовий стаж», «стаж роботи, що дає право
на відпустки», «страховий стаж» тощо. Саме
поняття «страховий стаж» в окремих випадках включає в себе поняття «трудовий стаж»,
і, зважаючи на запитання, які надходять
на пряму лінію редакції, бухгалтери часто
припускаються помилок у їх визначенні.

Трудовий стаж
Поняття «трудовий стаж» слід розуміти
як період трудової діяльності працівника,
для обліку якого встановлено певні правила
та інформація про який (стаж) використовується для певних цілей.
Основним документом, що підтверджує
трудовий стаж, відповідно до ст. 48 КЗпП є
трудова книжка (див. також п. 1.1 Інструкції
про трудові книжки). За її відсутності або
відповідних записів у ній трудовий стаж
встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби,
навчання, а також архівними установами.
Це визначено Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній, затвердженим
постановою КМУ від 12.08.1993 р. № 637.
Трудовий стаж враховують під час призначення всіх видів пенсій (з урахуванням
змін у законодавстві, про що йтиметься далі),
надання щорічних основних і додаткових
відпусток та встановлення надбавок.
Для визначення тривалості щорічних
основної та додаткових відпусток обчислюється стаж роботи, що дає право на ці відпустки.
Відповідно до ст. 6 Закону про відпустки
основна відпустка надається працівникам
тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік, який відлі-
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чується з дня укладення трудового договору.
Періоди, які зараховуються до стажу роботи
для надання щорічної основної відпустки,
визначені частиною першою ст. 9 Закону
про відпустки.
Статтями 7 та 8 Закону про відпустки
передбачено надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і
важкими умовами праці та за особливий
характер праці. Тривалість таких відпусток
визначається законодавством, колективним договором і залежить від результатів
атестації робочих місць за умовами праці.
Конкретна їх тривалість залежить також
від часу зайнятості працівника в зазначених умовах (із шкідливими і важкими
умовами або особливим характером праці).
У частині другій ст. 9 Закону про відпустки
визначені періоди, які зараховуються до
стажу роботи, що дає право на щорічну
додаткову відпустку.
Поняття «трудовий стаж» ширше ніж
поняття «стаж роботи, що дає право на відпустки». Наприклад, час частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку не враховується до стажу, що дає право на щорічну
відпустку, але входить до трудового стажу.
Не зайвим буде згадати про осіб, які обій
мають посади державних службовців. За
ними також зберігається право на додаткову оплачувану відпустку, яка залежить від
стажу державної служби, тривалістю до 15
календарних днів. При цьому стаж роботи в
державних органах має становити понад 10
років (ст. 58 Закону України «Про державну
службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІII). Але
в такому контексті мова може йти вже про
спеціальний стаж для надання цієї відпустки.
Це також стосується встановлення надбавок.
Зазвичай розмір надбавок для деяких
категорій працівників залежить від їх трудової діяльності в певній галузі. Зокрема,
для педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів і установ
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освіти, а також наукових працівників поняття трудового стажу набуває визначення педагогічного, наукового або науковопедагогічного.
На практиці трудовий стаж працівника
визначається за даними трудової книжки,
проте ці записи не завжди відповідають його
страховому стажу.
Свого часу трудовий стаж був основою для
призначення пенсій та допомог за рахунок
фондів соціального страхування. Та згодом
його замінив страховий стаж.

Страховий стаж
Поняття «страховий стаж» слід розуміти
як період, протягом якого особа підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Види цього страхування визначаються різними законами,
а відтак може по-різному обчислюватися й
страховий стаж.
Поняття «страховий стаж» як період
(строк), протягом якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та впродовж якого вона/роботодавець сплачує внески на
страхування, якщо інше не передбачено
законодавством, було запроваджене Законом
України «Основи законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР,
який набрав чинності 19.02.1998 р. Ним
же було встановлено, що особливості обчислення страхового стажу за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються законом.
Так, наприклад, страховий стаж для
призначення пенсії обчислюється згідно
із Законом України «Про загальнообов’яз
кове державне пенсійне страхування» від
09.07.2003 р. № 1058-ІV (далі — Закон
№ 1058), а страховий стаж для призна
чення допомоги по тимчасовій непраце
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здатності — відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105), про нього детальніше далі.

Страховий стаж для призначення
допомоги по тимчасовій
непрацездатності
Насамперед нагадаємо, що з 01.01.2015 р.
Закон № 1105 викладено в новій редакції,
у зв’язку з чим чимало його норм набули
нового змісту. Однією зі змін встановлено,
що відповідно до ст. 24 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно
від страхового стажу в нових розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % — від трьох до п’яти років;
• 70 % — від п’яти до восьми років;
• 100 % — понад вісім років та в інших
спеціально визначених випадках.
Так само залежно від страхового стажу
оплачуються перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованій особі
за рахунок коштів роботодавця згідно з п. 5
Порядку, затвердженого постановою КМУ від
26.06.2015 р. № 440. Але для цього страховий стаж необхідно правильно визначати.
Здавалося б, періоди роботи понад вісім
років, що ніби-то дають право на оплату
листка непрацездатності в максимальному
розмірі, можна опустити. Але це не так. Тому
варто розглянути це питання від самого
початку.
Поняття «страховий стаж за загально
обов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами,
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зумовленими народженням та похованням»
було запроваджене з 28.02.2001 р. Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням»
від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон
№ 2240; втратив чинність з 01.01.2015 р.)
як період (сума періодів), протягом якого
особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та
похованням, і сплачує або за неї сплачуються
страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
в порядку, встановленому законодавством.
До 28.02.2001 р. до страхового стажу
зараховується загальний трудовий стаж
працівника відповідно до Правил обчислення
загального трудового стажу для призначення
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ
від 19.10.1998 р. № 1658, який обчислюється
за даними трудової книжки і включає:
• роботу на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності або
іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості
роботи та тривалості перерв;
• періоди тимчасової втрати праце
здатності;
• службу у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ,
внутрішніх військах МВС, військах цивільної
оборони та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України,
а також в органах внутрішніх справ; час
перебування громадян на альтернативній
(невійськовій) службі;
• час відпусток у зв’язку з вагітністю та
пологами;
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• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною, яка потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
• перебування на обліку в центрі зайнятості та одержання допомоги по безробіттю;
• інтернатуру (за трудовим договором);
• роботу за строковим трудовим договором у період виробничої практики під час
навчання у вищому навчальному закладі;
• час навчання у професійно-технічному
закладі освіти.
Не зараховується:
• час навчання у вищому закладі освіти
(у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з
денною (очною) формою навчання.
З 01.03.2001 р. введено термін «страховий стаж за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та
похованням», і поняття «загальний трудовий
стаж» перестало застосовуватися. Але ст. 7
Закону № 2240 було встановлено, що до
страхового стажу зараховується загальний
трудовий стаж особи до набуття чинності
цим Законом у порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.
Отже, до такого страхового стажу зараховуються періоди роботи, за які сплачено
страхові внески до ФСС з ТВП у порядку,
установленому законодавством відповідно
до ст. 7 Закону № 2240, який обчислюється
за даними трудової книжки, а також підтверджуючих документів, наприклад довідки
з попередніх місць роботи працівника про
заробітну плату, з якої сплачувалися страхові
внески до ФСС з ТВП, а також документи
(листки непрацездатності, відомості про
нарахування допомоги по тимчасовій не-
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працездатності й вагітності та пологах із
зазначенням періодів, за які надавалися
страхові виплати, накази про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, довідки про періоди
одержання виплат за окремими видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо), що підтверджують
періоди, впродовж яких застрахованою
особою страхові внески не сплачувались,
але які відповідно до Закону № 2240 зараховуються до страхового стажу (лист ФСС з
ТВП від 28.08.2009 р. № 04-06/К-158з-216).
До нього зараховується:
• робота на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності та
господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в
іноземних дипломатичних та консульських
установах, інших представництвах нерезидентів, на виборних посадах в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, а також
робота членів колективних підприємств,
сільськогосподарських та інших виробничих
кооперативів, під час якої особа сплачувала
страхові внески до ФСС з ТВП;
• періоди тимчасової втрати праце
здатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку;
• перебування на обліку в центрі зайнятості та одержання допомоги по безробіттю;
• інтернатура (за трудовим договором);
• робота за строковим трудовим договором у період виробничої практики під час
навчання у вищому навчальному закладі.
До нього не зараховується:
• служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ,
внутрішніх військах МВС, військах цивільної
оборони та інших військових формуваннях,
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утворених відповідно до законів України,
а також в органах внутрішніх справ1;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною, яка потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
• час навчання у професійно-технічному
закладі освіти;
• час навчання у вищому закладі освіти
(у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
з денною (очною) формою навчання.
З 01.01.2011 р. у зв’язку із запровадженням ЄСВ порядок визначення страхового
стажу змінено. Було встановлено, що до
страхового стажу зараховуються періоди
роботи, за які сплачено ЄСВ у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Періоди роботи, в які сума ЄСВ менша,
ніж мінімальний страховий внесок, обчислюються за спеціальною формулою,
наведеною в ст. 7 Закону № 2240, тобто
пропорційно сумі фактично сплаченого
ЄСВ. На практиці цей страховий стаж обчислюється за даними трудової книжки,
а також за даними, що містяться в системі
персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 6 ст. 20 Закону про
ЄСВ). Індивідуальні відомості про застраховану особу (у т. ч. дані про страховий стаж)
надаються застрахованій особі, яка особисто
звернулася до органів ПФУ, відповідно до
Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р.
1 Але за умови, якщо дані, за які сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, міститимуться в системі персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, цей період може бути зараховано.
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№ 10-1. А отже, за типовою формою ОК-5
або ОК-7. Страхувальникам, тобто підприємствам, надається інформація про
застрахованих осіб, які перебувають з ними
в трудових відносинах, винятково за період
перебування особи в трудових відносинах із
страхувальником.
До нього зараховується:
• робота на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності
та господарювання або у фізичних осіб,
у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах
нерезидентів, на виборних посадах в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, а також
робота членів колективних підприємств,
сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів, під час якої особою
та її роботодавцем сплачувалися страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок;
• періоди тимчасової втрати праце
здатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Правда, цей період зараховано до
страхового стажу «заднім числом». Законом України «Про внесення зміни до ст. 7
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» щодо
зарахування до страхового стажу періоду
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 19.11.2013 р.
№ 691-VII було встановлено, що в разі, коли
особа перебувала у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
в період з 01.01.2011 р. до набрання чинності
цим Законом, час відпустки зараховується
до її страхового стажу;
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• перебування на обліку в центрі зайнятості та одержання допомоги по безробіттю;
• інтернатура (за трудовим договором);
• робота за строковим трудовим договором у період виробничої практики під час
навчання у вищому навчальному закладі;
• період одержання пенсії по інвалідності.
До нього не зараховується:
• служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ,
внутрішніх військах МВС, військах цивільної
оборони та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України,
а також в органах внутрішніх справ2;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною, яка потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
• час навчання у професійно-технічному
закладі освіти;
• час навчання у вищому закладі освіти
(у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з
денною (очною) формою навчання.
З 01.01.2015 р. і до сьогодні поняття
«страховий стаж» оновлено у зв’язку з викладенням Закону № 1105 у новій редакції.
Встановлено, що до страхового стажу за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, зараховується період (строк), протягом якого
особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який
щомісяця сплачено нею та роботодавцем
або нею страхові внески в сумі не меншій,
ніж мінімальний страховий внесок, крім
випадків, передбачених абзацом другим цієї
частини. А саме, період відпустки для догляду
2 Але за умови, якщо дані, за які сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, міститимуться в системі персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, цей період може бути зараховано.

№4 (117) апрель 2016

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, отримання виплат за окремими видами
соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як
період, за який сплачено страхові внески
виходячи з розміру мінімального страхового внеску3 відповідно до ст. 21 Закону
№ 1105. Обчислюється страховий стаж також
у місяцях.
До зони ризику щодо втрати місяців страхового стажу потрапляють працівники, які
працюють неповний робочий час, адже їх
сума ЄСВ є меншою у зв’язку з отриманням
заробітної плати за відпрацьований час.
Страховий стаж обчислюється за даними,
що містяться в системі персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування (довідки за формами ОК-5 або ОК-7).
До нього зараховується:
• робота на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності
та господарювання або у фізичних осіб,
у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах
нерезидентів, на виборних посадах в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, під час якої
нею та роботодавцем або нею сплачувалися
страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків,
передбачених абзацом другим частини першої ст. 21 Закону № 1105;
• періоди тимчасової втрати праце
здатності;
• час перебування у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами;

• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку;
• перебування на обліку в центрі зайнятості та одержання допомоги по безробіттю;
• інтернатура (за трудовим договором);
• період одержання пенсії по інвалідності.
Не зараховується:
• служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ,
внутрішніх військах МВС, військах цивільної
оборони та інших військових формуваннях,
утворених відповідно до законів України,
а також в органах внутрішніх справ4;
• час перебування у відпустці для догляду
за дитиною, яка потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але
не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
• час навчання у професійно-технічному
закладі освіти;
• час навчання у вищому закладі освіти
(у т. ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з
денною (очною) формою навчання.
Крім цього, зазначимо, що відповідно
до міжнародних договорів, зокрема з Азербайджаном, Болгарією, Іспанією, Латвією,
Литвою, Молдовою, Монголією, Польщею,
Португалією, РФ, Румунією, Словаччиною,
Угорщиною та Чехією (лист Мінпраці від
10.03.2009 р. № 2585/0/14-09/18/1) до
страхового стажу для надання допомоги
по тимчасовій непрацездатності особам,
які працюють за межами своєї країни, зараховується стаж, набутий ними у вищеза
значених країнах.
Про обчислення страхового стажу для
призначення пенсії та спеціальний стаж
читайте в наступному номері.

3 Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального
розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого
законом на місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 частини першої
ст. 1 Закону про ЄСВ).

4 Але за умови, якщо дані, за які сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, міститимуться в системі персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, цей період може бути зараховано.
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Ольга САРАЖИНСЬКА,
завідувач фінансового відділу — головний бухгалтер Лівобережної
міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Коригування

зарплати
для розрахунку
середньої

У статті розглянуто випадки врахування під час розрахунку
середньої заробітної плати сум зарплати, якщо відбулося її
коригування через помилки в нарахуванні, та перехідних
відпускних для обчислення суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності

Перехідні відпускні входять
у розрахунковий період
Ситуація
У грудні 2015 р. застрахованій особі були
виплачені відпускні за період з 28.12.2015 р.
по 06.01.2016 р. включно. Листок непраце
здатності відкрито з 18.01.2016 р. Розрахунковий період — з січня по грудень 2015 р.
включно. Як правильно врахувати заробітну
плату грудня 2015 р. для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності: всю
суму відпускних за дев’ять календарних днів
чи за чотири календарні дні?

Вирішення
До розрахунку середньої заробітної плати
включається нарахована заробітна плата,

на яку нарахований ЄСВ, відповідно до п. 3
Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266). Оплата
часу основних, додаткових, соціальних, навчальних відпусток належить до фонду додаткової заробітної плати згідно з Інструкцією зі
статистики зарплати, але такі суми можуть
нараховуватись і за майбутні періоди.
Відповідно до норм Порядку формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 14.04.2015 р. № 435
(далі — Порядок № 435), під час заповнення
таблиці 6 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечен-
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ня, допомоги, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску
(далі — звітність з ЄСВ) суми, нараховані
за дні щорічних та додаткових відпусток,
вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з
початку звітного місяця)» із зазначенням
відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці. Суми,
що припадають на дні відпустки наступних
місяців, включаються до поля наступних
місяців і відображаються в окремих рядках
за першим рядком.
Тож і в цілях розрахунку середньоденної
заробітної плати слід розподіляти суми відпускних за місяцями, за календарні дні яких
вони нараховані, і врахувати в заробітну
плату грудня 2015 р. суму відпускних за
чотири календарні дні цього місяця.

Перехідні відпускні
не входять у розрахунковий період
Ситуація
У березні 2015 р. застрахованій особі були
виплачені відпускні за період з 30.03.2015 р.
по 05.04.2015 р. включно. Листок непраце
здатності відкрито з 18.04.2016 р. Розрахунковий період — з квітня 2015 р. по березень
2016 р. включно. Як правильно врахувати
заробітну плату квітня 2015 р. — враховувати
суму відпускних за п’ять календарних днів,
виплачену в березні 2015 р.?

Вирішення
Березень 2015 р. не входить до розрахункового періоду. Але відповідно до п. 32
Порядку № 1266 середня заробітна плата
обчислюється на підставі відомостей, що
включені до звітності з ЄСВ. Тому якщо у
Звіті за березень 2015 р. сума відпускних,
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що припадає на дні відпустки квітня 2015 р.,
була відображена в окремому рядку, то під
час обчислення середньої заробітної плати
вона має включатися до заробітної плати
квітня 2015 р.

Коригування зарплати
Ситуація
У зв’язку з необхідністю закриття бюджетного року бюджетна установа 28.12.2015 р.
виплатила заробітну плату за грудень 2015 р.
У січні 2016 р. працівник надав листок
непрацездатності за період з 28 по 31 грудня
2015 р.
Коригування (сторнування заробітної
плати за чотири робочі дні грудня 2015 р.
та нарахування за ці дні допомоги по тимчасовій непрацездатності) проведено в січні
2016 р. та відображено у звітності з ЄСВ за
січень 2016 р.
У кінці січня 2016 р. працівник надав
новий листок непрацездатності за період з
21 по 24 січня 2016 р. Розрахунковий період — із січня по грудень 2015 р. включно. Під
час обчислення заробітної плати для оплати
цього листка непрацездатності слід брати до
розрахунку відкориговану заробітну плату за
грудень 2015 р. чи ту, що зазначена у звітності
з ЄСВ за грудень 2015 р.?

Вирішення
Згідно з п. 5 ст. 9 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV господарські операції повинні бути відображені в
облікових регістрах у тому звітному періоді,
в якому вони були здійснені.
Особливості обліку та відображення фонду
оплати праці визначені в Інструкції зі статистики зарплати, пп. 1.6.2 якої встановлено,
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що 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, в якому були проведені нарахування.
Відповідно до п. 9 розділу IV «Формування
Звіту» Порядку № 435 внесення від’ємних
значень сум нарахованої заробітної плати
(доходу) допускається під час відображення
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. Тобто відображення суми
донарахованої заробітної плати бюджетною
установою при формуванні та подачі Звіту
за наступний місяць цілком правомірне.
У той же час п. 32 Порядку № 1266 передбачено, що середньоденна заробітна плата
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності обчислюється на підставі
відомостей, що включаються до Звіту про
суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску.
Отже, під час обчислення заробітної плати
для оплати листка непрацездатності слід брати до розрахунку заробітну плату за грудень
2015 р., що зазначена у звітності з ЄСВ за
грудень 2015 р. Але при цьому календарні
дні, що включаються до розрахунку в грудні
2015 р., мають бути зменшені на кількість
днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Ситуація
Заробітну плату за грудень 2015 р. виплачено 05.01.2016 р. Але вже 11.01.2016 р.
виявлено, що було допущено помилку —
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зарплата занижена, працівнику не нарахована належна надбавка за вислугу років.
Суму надбавки донараховано і виплачено
в складі заробітної плати за січень 2016 р.
У кінці січня 2016 р. працівник надав
листок непрацездатності за період з 21 по
24 січня 2016 р. Розрахунковий період —
з січня по грудень 2015 р. включно. Під час
обчислення заробітної плати для оплати
цього листка непрацездатності слід брати до
розрахунку відкориговану заробітну плату
за грудень 2015 р. чи ту, що зазначена у Звіті
про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску за грудень
2015 р.?

Вирішення
Оскільки п. 32 Порядку № 1266 передбачено, що середньоденна заробітна плата
для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності обчислюється на підставі
відомостей, що включаються до Звіту про
суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску, то під час
обчислення заробітної плати для оплати
листка непрацездатності слід брати до розрахунку заробітну плату за грудень 2015 р.,
що зазначена у Звіті про суми нарахованої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску за грудень 2015 р. А сума
донарахованої заробітної плати за грудень
2015 р., що була проведена в січні 2016 р.,
буде врахована під час оплати листків непрацездатності, для яких січень 2016 р.
входитиме до розрахункового періоду.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Матеріальна

допомога: надаємо
майном (послугами)
Зазвичай матеріальна допомога надається коштами, але може
бути надана і в натуральній формі — товарами, роботами,
послугами. У статті розглянуто питання щодо того, як оформлювати надання матеріальної допомоги майном (послугами)

Ч

инне законодавство не містить чіткого
визначення поняття «матеріальна
допомога». Відсутній у нормативних
актах і єдиний перелік видів матеріальної
допомоги. Але суть її надання полягає у
виплаті фізичним особам коштів або наданні допомоги майном чи послугами на
оздоровлення, оплату лікування, у зв’язку із
сімейними обставинами тощо. Тому можемо
дійти висновку, що матеріальна допомога — це виплата, що не має ознак оплати
за виконану роботу (надані послуги), у т. ч.
на умовах трудового договору, і може надаватися фізичним особам чи в їхніх інтересах як у грошовій, так і натуральній формі
без обмеження розміру для забезпечення
власних потреб цих осіб.

Види й оподаткування
матеріальної допомоги
Згідно з Інструкцією зі статистики зар
плати матеріальна допомога поділяється на:

• матеріальну допомогу, що має систематичний характер та надається всім або
більшості працівників на оздоровлення, у
зв’язку з екологічним станом тощо (пп. 2.3.3);
• матеріальну допомогу разового характеру, що надається за певних обставин:
— працівникам у зв’язку із сімейними
обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 3.31);
— особам, які не перебувають у трудових
відносинах з підприємством (п. 3.32).
Матеріальна допомога, що має систематичний характер та надається всім або
більшості працівників, включається до фонду
оплати праці, а допомога разового характеру — ні.
Податковий кодекс України оперує поняттям «благодійна допомога» (п. 170.7),
складовою якої є матеріальна допомога, та
поділяє її на цільову та нецільову, а відтак на
оподатковувану (оподатковується ПДФО) та
неоподатковувану (не оподатковується ПДФО).
Так, відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ до
оподатковуваного доходу включається сума
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нецільової благодійної допомоги, у т. ч.
матеріальної, що надається резидентами —
юридичними або фізичними особами на
користь платника податку протягом звітного
податкового року сукупно в розмірі, що не
перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим
пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня
такого року (у 2016 р. — 1930 грн). Положення цього підпункту не поширюються на
профспілкові виплати своїм членам, умови
звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ.
Не вказуючи виду допомоги (благодійна
чи матеріальна), ПКУ звільняє від оподаткування також:
• допомогу на лікування та медичне обслуговування в будь-якій сумі (пп. 165.1.19
ПКУ);
• допомогу на поховання померлого
працівника за його останнім місцем роботи
(у т. ч. перед виходом на пенсію) у розмірі,
що не перевищує подвійного розміру суми,
визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2016 р. — 3860 грн; пп.165.1.22 ПКУ),
яка надається роботодавцем коштами або
у вигляді майна (послуг).

Майно (послуги) як предмет
матдопомоги
Коли йдеться про надання матеріальної
допомоги майном та послугами, важливо звернути увагу на визначення понять
«майно» та «послуга», яке містить чинне
законодавство.
Так, відповідно до пп. 14.1.105 ПКУ термін
«майно» вживається в значенні, наведеному
в ЦКУ. Згідно зі ст. 179, 181, 190 ЦКУ майно — це предмети матеріального світу, які
можуть бути як рухомі, так і нерухомі.
Послуга — це будь-яка операція, що не
є постачанням товару (пп. 14.1.185 ПКУ).
У пп. 14.1.191 ПКУ визначено, що постачання
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товарів — це будь-яка передача права на
розпоряджання товарами як власник, у т. ч.
продаж, обмін чи дарування такого товару,
а також постачання товарів за рішенням
суду. Товари — це матеріальні та нематеріальні активи, у т. ч. земельні ділянки,
земельні частки (паї), а також цінні папери
та деривативи, що використовуються в будьяких операціях, крім операцій з їх випуску
(емісії) та погашення (пп. 14.1.244 ПКУ). Як
результат, можна вважати, що товар — це
також майно.

Умови надання матдопомоги
Матеріальна допомога може надаватися
(не)працівнику роботодавцем як добровільно,
так і в обов’язковому порядку. Документальне
оформлення виплати такої допомоги залежатиме від того, в якому порядку — добровільному чи обов’язковому — вона надається.
Під обов’язковим порядком надання допомоги розуміється, що її виплата закріплена законодавчо. Наприклад, допомога на
оздоровлення в розмірі окладу до щорічної
відпустки держслужбовцям надається відповідно до ст. 35 Закону України «Про державну
службу» від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ (втрачає
чинність з 01.05.2016 р.). Така матдопомога
належить до мінімальних дежавних гарантій
з оплати праці. Для її виплати керівнику
бюджетної установи (організації) достатньо
видати наказ з посиланням на законодавчу
норму.
Для добровільної форми надання матеріальної допомоги визначеного нормативними
документами порядку надання та документування немає, тому кожне підприємство
встановлює його самостійно. Проте в цьому
разі слід врахувати таке.
Для госпрозрахункових підприємств
обов’язок з виплати матеріальної допомоги
на законодавчому рівні не закріплено. Вона
не є мінімальною державною гарантією
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з оплати праці. Але згідно зі ст. 252 КЗпП
підприємства, установи, організації в ме
жах своїх повноважень і за рахунок власних
коштів можуть встановлювати додаткові
порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.
Оскільки відповідно до законодавства
кожне підприємство має право самостійно
визначати напрямки використання частки
прибутку, що залишається в його розпорядженні, воно може самостійно ініціювати
надання матеріальної допомоги, встановлювати її розмір та коло осіб, кому така
допомога виплачуватиметься.
У госпрозрахункових підприємствах їх
«власними коштами» розпоряджаються
власники (засновники) таких підприємств
або уповноважені особи (наприклад, керівники) у межах наділених повноважень. Тому
зазвичай питання умов і розмірів надання
матдопомоги закріплюються в колективних
(трудових) договорах як складова соціальнопобутових пільг. У такому разі вважається,
що виплата матеріальної допомоги також
закріплена «законодавчо» — на рівні локального акта — і її надання є обов’язковим
у разі настання подій, за якими виникає
такий обов’язок.
Наприклад, якщо за умовами колективного договору допомога надається працівникам з нагоди свята Нового року, то саме
настання останнього і є подією, що спонукає
підприємство (в особі керівника) виплатити
допомогу.
Як правило, керівник підприємства видає
наказ, у якому зазначається про настання
події, робиться посилання на норму колективного договору і дається розпорядження
бухгалтерії нарахувати допомогу певним
працівникам у певному розмірі. З наказом
ознайомлюються головний бухгалтер та/
чи бухгалтер, який нараховує заробітну
плату. Далі він (копія, витяг) передається до
бухгалтерії, і на його підставі працівникам
нараховується допомога.
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Хоча може застосовуватися й інший
варіант документування: працівник пише
заяву із проханням надати допомогу, до
якої можуть додаватися документи, що
підтверджують обставини, що зумовили
таку вимогу. Далі керівник підприємства
в межах своїх повноважень візує її, і заява
передається до бухгалтерії для нарахування
допомоги. Зазвичай така допомога надається
в разі виникнення в працівника скрутних
життєвих обставин (наприклад, лікування,
оздоровлення тощо), коли вкрай потрібні
кошти для їх вирішення. Така виплата для
підприємства є позаплановою, непередбачуваною та раптовою.
Передбачати таку допомогу в колективному договорі чи іншому аналогічному
документі необов’язково. Водночас вона
цілком вписується в категорію додаткових
порівняно із законодавством соціальнопобутових пільг.
Для надання матеріальної допомоги з власної ініціативи, у будь-якій формі, підприємству в особі керівника в межах повноважень
достатньо видати наказ по підприємству.

Надання матдопомоги майном
(послугами)
Розглянемо порядок надання матеріальної
допомоги майном чи послугами на прикладі
допомоги на поховання.
Відповідно до пп. 165.1.22 ПКУ звільняються від оподаткування на визначених
умовах кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога на поховання
платника податку. Як виплатити кошти,
зрозуміло. Але ж допомога на поховання
може надаватися роботодавцем у вигляді
оплати послуг сторонніх організацій (оплата
ритуальних послуг, автотранспорту, поминального обіду тощо) чи безпосередньо
майном та/або послугами роботодавця —
забезпечення власними автотранспортом,
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приміщенням для поминального обіду та/
або організація власне поминального обіду.
До роботодавця звертаються родичі померлого працівника із заявою про оплату
ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.
До неї необхідно долучити копію свідоцтва
про смерть, рахунок від організації, яка надає
ритуальні послуги або продає родичам товар,
пов’язаний із похованням. У такому рахунку
платником бажано вказати роботодавця,
а одержувачем послуг — родичів померлого
працівника.
Далі керівництво візує заяву про допомогу, видається наказ про надання допомоги у
формі оплати рахунка за ритуальні послуги
та/або товар. При оплаті послуг через розрахунковий рахунок підприємства бажано в
призначенні платежу вказати, що ритуальні
послуги та/або товар оплачуються на підставі наказу підприємства.
В акті виконаних робіт (чи видатковій
накладній) замовник послуг (товару) також
має вказати родичів померлого, а роботодавця — тільки платником. Останньому слід
надати копію (а краще оригінал) таких акта
чи накладної.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Роботодавець може самостійно надати
транспортні послуги (за наявності власного
автотранспорту), послуги з організації поминального обіду (якщо підприємство має
власну їдальню, кафе) родичам або за їх
заявою, або з власної ініціативи.
Якщо родичі звертаються із заявою, роботодавець все одно має видати наказ про
надання допомоги на поховання у вигляді
надання в їх користування, наприклад,
автотранспорту з посиланням на заяву із
вказанням дати, марки автомобіля, часу
користування тощо. Ця послуга має бути
оцінена в певну суму, і після завершення
слід скласти акт про її надання. Те саме
стосується і організації поминального обіду.
Якщо ж роботодавець проявляє ініціативу,
також видається наказ, але з посиланням на
локальні акти, які дають таке право. І знову
ж таки вартість послуг має бути оцінена, і з
родичами слід підписати акт про їх надання.
Підприємство вправі самостійно обирати
порядок документування надання матеріальної допомоги, який вважає найприйнятнішим.
Його доцільно прописати в колективному
договорі чи іншому аналогічному документі.

Що нового
Декларування доходів держслужбовцями
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей подання службо
вими особами декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру
у 2016 році» від 15.03.2016 р. № 1022-VIII. За
кон визначає, що у 2016 р. службові особи, які
на день початку роботи системи електронного

декларування займають згідно зі ст. 50 цього
Закону відповідальне та особливо відповідальне
становище, зобов’язані подати щорічні декла
рації за минулий рік у порядку, встановленому
Законом України «Про запобігання корупції»,
протягом 60 календарних днів після початку
роботи системи. Крім того, Закон встановлює
відповідальність за неподання декларацій.
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Запитання — відповідь
На ваші запитання відповідає Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Розмір допомоги по вагітності
та пологах за неповного робочого
часу
Прибиральниця підприємства, яка
працювала два дні на тиждень,
надала до бухгалтерії листок не
працездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами. Нарахована їй допомога по
вагітності та пологах у розрахунку на
місяць є меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати. Чи має підприємство
право виплатити працівниці допомогу в
такому розмірі?
Відповідно до частини другої ст. 26
Закону України «Про загальнообо
в’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі —
Закон № 1105) сума допомоги по вагітності
та пологах у розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з
якої сплачувалися страхові внески до Фонду,
та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на
час настання страхового випадку. З цього
випливає, що у випадках, коли обчислена
сума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць перевищує максимальну
величину бази нарахування єдиного внеску,
то допомога призначається в розмірі цієї
максимальної величини (з 01.01.2016 р.
до 01.05.2016 р. — 34 450,00 грн). Якщо
сума допомоги по вагітності та пологах є
меншою за встановлений на поточний час
розмір мінімальної заробітної плати, до

такої суми необхідно здійснювати доплату,
щоб вийти на рівень мінімальної заробітної
плати (з 01.01.2016 р. до 01.05.2016 р. —
1378,00 грн).
Зауважимо, що зазначена норма Закону
№ 1105 не містить уточнень щодо суми допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць в разі повної (неповної) зайнятості
застрахованої особи (лист Міністерства соціальної політики України від 08.05.2015 р.
№ 6811/0/14-15/18). Отже, слід дотримуватися цієї норми як у разі повної зайнятості
працівника, так і якщо він працює на умовах
неповного робочого часу.
Як правильно в такому разі розрахувати
суму доплати, вказано в листі виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності від
15.05.2015 р. № 5.2-32-862. Зокрема, потрібно розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах, виходячи із мінімальної
заробітної плати, середньомісячної кількості
календарних днів (30,44) і тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
(126 к. дн. — звичайна), та порівняти її з
фактичним розміром допомоги по вагітності
та пологах. Тобто проводиться загальна доплата, а не окремо в кожному місяці.
Використовуючи вказані показники, розраховуємо мінімальний розмір допомоги по
вагітності та пологах у період з 01.01.2016 р.
до 01.05.2016 р.:
1378,00 грн ÷ 30,44 к. дн. × 126 к. дн. =
= 5704,02 грн.
Сума доплати обчислюється як різниця
між 5704,02 грн та фактичним розміром
допомоги.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 січня 2016 р. № 6
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2016 р. за № 193/28323

Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів
1. Цей Порядок розроблено відповідно до
ст. 9 та 11 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування» (далі — Закон).
2. Цей Порядок визначає процедуру зара
хування в рахунок майбутніх платежів єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування (далі — єдиний внесок)
або повернення платникам, на яких згідно із
Законом покладено обов’язок нараховувати,
обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі —
Платник), надміру та/або помилково сплачених
коштів єдиного внеску (далі — Кошти).
3. У цьому Порядку терміни вживаються в
таких значеннях:
— надміру сплачені суми єдиного внеску —
суми Коштів, які на певну дату зараховані на
відповідний рахунок 3719 понад нараховані
суми єдиного внеску на таку дату (крім сум
авансових платежів, граничний строк сплати
яких не настав, сплачених відповідно до абзацу
другого частини восьмої ст. 9 Закону);
— неналежний Платник — платник, з ра
хунку якого здійснено помилкове списання
коштів та/або який не є платником єдиного
внеску;
— органи доходів і зборів — центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з адміністрування єдиного внеску,
його територіальні органи;

— помилково сплачені суми єдиного вне
ску — суми Коштів, які на певну дату зараховані
на невідповідний рахунок 3719 та/або сплачені
з рахунку неналежного Платника;
— рахунок 3719 — відповідні небюджетні
рахунки за балансовим рахунком 3719 «Рахунок
для зарахування коштів, які підлягають розподілу
за видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування», відкриті в органах
Державної казначейської служби України.
4. У випадку надмірної сплати сум єдиного
внеску на рахунок 3719 органом доходів і зборів
здійснюється зарахування цих Коштів у рахунок
майбутніх платежів за тим самим рахунком
відповідно до встановленого розміру єдиного
внеску та в порядку календарної черговості ви
никнення зобов’язань Платника з цього платежу.
5. Повернення Коштів здійснюється у ви
падках:
1) надмірної або помилкової сплати сум
єдиного внеску та/або застосованих фінансових
санкцій на відповідний рахунок 3719;
2) помилкової сплати сум єдиного внеску
та/або застосованих фінансових санкцій на
невідповідний рахунок 3719;
3) помилкової сплати сум єдиного внеску
та/або застосованих фінансових санкцій на
рахунок з обліку доходів бюджету;
4) помилкової сплати податкових зобов’язань
з податків, зборів, штрафних (фінансових)
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санкцій та пені, передбачених Податковим
кодексом України, на рахунок 3719.
6. Повернення Коштів здійснюється на під
ставі заяви Платника про таке повернення
(далі — Заява).
У випадках, передбачених пп. 1, 2 та 4 п. 5
цього Порядку, Заява подається до органу
доходів і зборів, на рахунок якого сплачено
Кошти, за формою, визначеною в додатку 11
до цього Порядку.
У випадку, передбаченому пп. 3 п. 5 цього
Порядку, заява подається до органу доходів і
зборів за місцем обліку помилково сплачених
Коштів у довільній формі із зазначенням суми
та напряму повернення.
Помилково сплачені суми у випадках, перед
бачених пп. 3 та 4 п. 5 цього Порядку, підляга
ють поверненню з урахуванням положень ст.
43 Податкового кодексу України та п. 12 ст. 9
Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування».
У разі надходження Заяви про повернення
Коштів, що надміру сплачені страхувальника
ми, які беруть добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, Платник додає оригінал або за
вірену ним копію розрахункового документа
(квитанцію, платіжне доручення тощо), що
підтверджує сплату Коштів на рахунок 3719.
7. У разі надходження Заяви про повернення
Коштів з рахунку 3719 підрозділ органу доходів
і зборів, на який покладено функцію адміністру
вання єдиного внеску, у строк не більше ніж 10
робочих днів з дати реєстрації Заяви проводить
перевірку наданої Платником інформації.
Заява залишається без задоволення в
таких випадках:
— невідповідність Заяви формі, визначеній
у додатку 1 до цього Порядку;
— недостовірність викладеної в Заяві Плат
ника інформації;
— подання Заяви не за місцем обліку над
міру та/або помилково сплачених сум єдиного
внеску;
1 Додатки

до Порядку не публікуються. (Прим. ред.)

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

— наявність у Платника заборгованості
зі сплати єдиного внеску та/або фінансових
санкцій.
У разі відмови в задоволенні Заяви про
повернення Коштів з рахунку 3719 Платнику
єдиного внеску підрозділом органу доходів і
зборів, на який покладено функцію адміністру
вання єдиного внеску, надається повідомлення
за підписом посадової особи із зазначенням
причин відмови.
У разі задоволення Заяви про повернення
Коштів з рахунку 3719 підрозділ органу до
ходів і зборів, на який покладено функцію ад
міністрування єдиного внеску, передає Заяву
з відміткою про підтвердження повернення
Коштів до підрозділу органу доходів і зборів,
відповідального за ведення обліку платежів та
складання звітності.
Підрозділ органу доходів і зборів, відповідаль
ний за ведення обліку платежів та складання
звітності, у строк не більше ніж три робочих
дні з дня отримання Заяви з відміткою про
підтвердження повернення Коштів на підставі
даних інформаційної системи готує висновок
за формою згідно з додатком 2 до цього По
рядку (далі — Висновок) та два примірники
Реєстру висновків про повернення надміру
та/або помилково сплачених коштів єдиного
внеску (далі — Реєстр висновків) за формою
згідно з додатком 3 до цього Порядку. Висновки
реєструються в журналі обліку висновків про
повернення надміру та/або помилково сплачених
коштів єдиного внеску за формою згідно з до
датком 4 до цього Порядку та протягом одного
робочого дня від дати їх реєстрації разом з
примірником Реєстру висновків передаються
до підрозділу органу доходів і зборів, відпо
відального за ведення фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку.
8. На підставі Висновку та у строк не пізніше
ніж три робочих дні з дня його реєстрації під
розділ органу доходів і зборів, відповідальний
за ведення фінансово-економічної роботи та
бухгалтерського обліку, нижчого рівня оформ
лює розрахунковий документ на повернення
Коштів з рахунку 3719, на який їх було сплачено,
та направляє його відповідному управлінню
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(відділенню) Державної казначейської служби
України в районі, районі в місті, місті обласного,
республіканського значення (далі — управління
(відділення) Казначейства).
Управління (відділення) Казначейства на
підставі розрахункового документа органу
доходів і зборів нижчого рівня перераховує
Кошти за рахунок поточних надходжень за
день з відповідного рахунку 3719 на рахунок
Платника, зазначений у Заяві, відкритий у
банку або органі Казначейства.
9. Для повернення сум єдиного внеску та/
або сум застосованих фінансових санкцій, по
милково сплачених на невідповідний рахунок
3719, підрозділ органу доходів і зборів, відпо
відальний за ведення фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку, нижчого
рівня оформлює розрахунковий документ на
перерахування Коштів на відповідний рахунок
3719 за Заявою та передає управлінню (відді
ленню) Казначейства не пізніше двох робочих
днів з дня надходження Висновку.
У разі помилкової сплати сум єдиного внеску
та/або сум застосованих фінансових санкцій на
рахунок 3719 органу доходів і зборів, в якому
Платник не перебуває на обліку, розрахунко
вий документ на перерахування таких Коштів
на відповідний рахунок 3719 органу доходів і
зборів, у якому Платник перебуває на обліку,
оформлюється підрозділом органу доходів і
зборів, відповідальним за ведення фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку,
нижчого рівня за заявою Платника та переда
ється управлінню (відділенню) Казначейства не
пізніше двох робочих днів з дня надходження
Висновку.
10. Повернення Платникам Коштів здій
снюється підрозділом органу доходів і зборів,
відповідальним за ведення фінансово-еко
номічної роботи та бухгалтерського обліку,
нижчого рівня за рахунок поточних надходжень
на рахунок 3719, на який сплачено Кошти, що
повертаються.
У разі якщо дата повернення Платникам
Коштів припадає на два останніх робочих дні по
точного місяця, то таке повернення переноситься
на перший робочий день наступного місяця.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

У разі неможливості здійснення повернення
Коштів одноразово на загальну суму підроз
діл органу доходів і зборів, відповідальний за
ведення фінансово-економічної роботи та бух
галтерського обліку, нижчого рівня оформлює
відповідні розрахункові документи на повер
нення Коштів частковими сумами:
1) у разі недостатності або відсутності на
рахунку 3719 поточних надходжень для здійс
нення повернення Коштів упродовж трьох
робочих днів з дня надання розрахункового
документа відповідному Управлінню (відділен
ню) Казначейства підрозділ органу доходів і
зборів, відповідальний за ведення фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку,
нижчого рівня для підкріплення коштами цього
рахунку направляє звернення за формою
згідно з додатком 5 до цього Порядку (далі —
Звернення) до органу доходів і зборів вищого
рівня.
Направлення Звернення для підкріплення
коштами не є підставою для призупинення
операцій з повернення Коштів за рахунок по
точних надходжень за день.
Про здійснення повернення Коштів за ра
хунок надходжень за попередній день на всю
суму або її частку після направлення Звернення
підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний
за ведення фінансово-економічної роботи та
бухгалтерського обліку, нижчого рівня письмово
інформує орган доходів і зборів вищого рівня
протягом одного робочого дня з дня здійснення
повернення Коштів.
Звернення в день надходження реєструється
підрозділом органу доходів і зборів, відпо
відальним за ведення фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня
в журналі реєстрації звернень про повернення
надміру та/або помилково сплачених коштів
єдиного внеску (далі — Журнал реєстрації) за
формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.
Підрозділ органу доходів і зборів, відпо
відальний за ведення фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку, вищого рівня
на підставі Звернення в порядку календарної
черговості оформлює розрахунковий документ
на перерахування необхідної суми коштів з
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рахунку 3719 на рахунок 3719 органу доходів
і зборів нижчого рівня.
Зазначений розрахунковий документ пере
дається для виконання відповідному головному
управлінню Державної казначейської служби
України не пізніше наступного робочого дня з
дня оформлення такого документа.
Головне управління Державної казначейської
служби України на підставі розрахункового до
кумента органу доходів і зборів вищого рівня
перераховує необхідну суму в межах поточних
надходжень у цілому по регіону за відповідним
видом надходжень;
2) у разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3719 органу доходів і зборів
вищого рівня його підкріплення здійснюється
підрозділом центрального органу доходів і
зборів, відповідальним за ведення фінансо
во-економічної роботи та бухгалтерського
обліку, шляхом оформлення розрахункового
документа на перерахування коштів з відпо
відного рахунку 3719 центрального органу
доходів і зборів. Підставою для оформлення
розрахункових документів є Звернення органу
доходів і зборів вищого рівня.
Направлення Звернення для підкріплення
коштами не є підставою для призупинення
операцій з повернення Коштів за рахунок по
точних надходжень за день у цілому по регіону
за відповідним видом надходжень.
Про здійснення повернення Коштів за ра
хунок надходжень за попередній день на всю
суму або її частку після направлення Звернення
підрозділ органу доходів і зборів, відповідальний
за ведення фінансово-економічної роботи та
бухгалтерського обліку, вищого рівня письмово
інформує центральний орган доходів і зборів
протягом одного робочого дня з дня здійснення
повернення.
Підрозділ центрального органу доходів і
зборів, відповідальний за ведення фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку,
оформлює розрахункові документи на перера
хування необхідної суми відповідному органу
доходів і зборів вищого рівня для здійснення
повернення та передає їх для виконання Дер
жавній казначейській службі України (далі —

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Казначейство) не пізніше наступного робочого
дня з дня оформлення цих документів.
Казначейство на підставі розрахункових
документів центрального органу доходів і збо
рів до здійснення розподілу коштів за видами
загальнообов’язкового державного соціального
страхування перераховує необхідні суми в
межах залишків коштів на рахунку 3719, що
склалися на початок дня за відповідним видом
надходжень, на рахунок 3719 органу доходів і
зборів вищого рівня;
3) у разі недостатності або відсутності над
ходжень за попередній день на рахунку 3719
для здійснення повернення Коштів протягом 30
календарних днів з дня реєстрації Звернення
підрозділ центрального органу доходів і зборів,
відповідальний за ведення фінансово-економіч
ної роботи та бухгалтерського обліку, направляє
Звернення до Пенсійного фонду України та/або
фондів загальнообов’язкового державного со
ціального страхування за частиною платежу,
що надміру та/або помилково перерахована
до відповідного фонду.
До Звернення додаються: копія Висновку,
копія розрахункового документа Платника
(квитанція, платіжне доручення тощо), яка під
тверджує сплату Коштів, та копія Звернення,
завірені печаткою та підписом керівника під
розділу, відповідального за ведення фінансовоекономічної роботи та бухгалтерського обліку.
Копії відповідних документів надаються підроз
ділом органу доходів і зборів, відповідальним за
ведення обліку платежів та складання звітності,
нижчого рівня до підрозділу центрального органу
доходів і зборів, відповідального за ведення
фінансово-економічної роботи та бухгалтер
ського обліку, засобами зв’язку за вимогою.
Підрозділ, відповідальний за ведення фінансо
во-економічної роботи та бухгалтерського обліку,
центрального органу доходів і зборів письмово
інформує Казначейство про направлення цього
Звернення протягом одного робочого дня з
дня його направлення до Пенсійного фонду
України та/або фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
При здійсненні підкріплення Коштів за рахунок
надходжень за попередній день на всю суму або
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її частку після направлення Звернення підрозділ,
відповідальний за ведення фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку, центрального
органу доходів і зборів протягом наступного робо
чого дня з дня здійснення підкріплення інформує
про це Пенсійний фонд України та/або фонди
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, до яких було направлено Звернення.
Пенсійний фонд України та/або фонди
загальнообов’язкового державного соціального
страхування у термін не більше ніж п’ять робочих
днів з дня отримання Звернення оформлюють
розрахункові документи на перерахування
необхідної суми коштів на рахунок 3719 органу
доходів і зборів для подальшого повернення
Коштів та надають їх до Казначейства.
У разі ненадання підкріплення протягом
п’яти робочих днів після отримання Звер
нення Пенсійний фонд України та/або фонди
загальнообов’язкового державного соціального
страхування письмово інформують підрозділ,
відповідальний за ведення фінансово-еко
номічної роботи та бухгалтерського обліку,
центрального органу доходів і зборів про
причини невиконання Звернення.
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Направлення Звернення не є підставою
для зупинення операцій з повернення Коштів за рахунок надходжень за попередній
день.
Невикористана сума наданого підкріплен
ня Пенсійного фонду України та/або фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування протягом наступного робочого
дня після здійснення операцій з підкріплення
повертається відповідним фондам.
11. Кошти, помилково сплачені Платником
на рахунок територіального органу Пенсійного
фонду України, відкритий в органі Казначей
ства, підлягають поверненню з урахуванням
вимог п. 5 цього Порядку та згідно з реєстра
ми сум неповернутих коштів, отриманих від
територіальних органів Пенсійного фонду
України органами доходів і зборів відповідно
до п. 3 розділу II «Прикінцеві положення» За
кону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з про
веденням адміністративної реформи» від
04.07.2013 р. № 406-VII, або зараховуються
в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску
за згодою Платника.

В. о. начальника Управління організації обміну та аналізу
інформації Міністерства фінансів України					

І. П. Кизимчук

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 17.02.2016 р. № 5556/7/99-99-17-03-01-17
Щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування
Державна фіскальна служба України у
зв’язку з набранням чинності з 01.01.2016 р.
Законом України «Про внесення змін до Подат
кового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансова
ності бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015 р. № 909-VIII, яким внесено зміни
до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне со

ціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464
(далі — Закон № 2464), повідомляє таке.
З 01.01.2016 р. встановлено єдиний розмір
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування (далі — єдиний
внесок) на рівні 22 % для всіх платників єди
ного внеску, у т. ч. для тих, які мають право на
добровільну сплату єдиного внеску (частина
п’ята ст. 8 Закону № 2464).
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Частиною першою ст. 10 Закону № 2464
визначено коло платників, які мають право на
добровільну сплату єдиного внеску, та перед
бачено одноразову сплату єдиного внеску за
попередні періоди, в яких особа не підлягала
загальнообов’язковому державному соціаль
ному страхуванню.
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 10
Закону № 2464 з 01.01.2016 р. платниками, які
мають право на добровільну сплату єдиного
внеску, є:
— члени фермерського господарства, осо
бистого селянського господарства (одночас
но на пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, страху
вання від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності);
— особи, які досягли 16-річного віку та не
перебувають у трудових відносинах з робото
давцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4,
та не належать до платників єдиного внеску,
визначених п. 4 та 5 частини першої ст. 4 цього
Закону, у т. ч. іноземці та особи без громадян
ства, які постійно проживають або працюють в
Україні, громадяни України, які працюють або
постійно проживають за межами України, якщо
інше не встановлено міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, — на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування.
Згідно із внесеними змінами, з 01.01.2016 р.
фізичні особи — підприємці, в т. ч. ті, які об
рали спрощену систему оподаткування, та
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, виключені з переліку платників, які
мають право на добровільну сплату єдиного
внеску (абзац другий частини першої ст. 10
Закону № 2464 виключено).
З огляду на викладене органи доходів і збо
рів зобов’язані в односторонньому порядку
достроково розірвати укладені з фізичними
особами — підприємцями, в т. ч. тими, які об
рали спрощену систему оподаткування, та
особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, договори про добровільну участь у
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системі загальнообов’язкового державного со
ціального страхування (далі — Договір), строк
дії яких закінчується у 2016 р., з обов’язковим
повідомленням платника єдиного внеску про під
стави дострокового розірвання такого договору.
Причина розірвання Договору — розірвано
контролюючим органом у зв’язку із виникнен
ням обставин, що не відповідають визначеним
Законом № 2464 вимогам до осіб, які мають
право брати добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Дострокове розірвання Договору
в зазначеному випадку не є підставою вважати
Договір таким, умови якого не виконано. У по
дальшому така особа, у разі бажання, матиме
право на укладення Договору, якщо буде на
лежати до кола платників, які мають право на
добровільну сплату єдиного внеску.
За заявами про добровільну участь у сис
темі загальнообов’язкового державного со
ціального страхування, поданими фізичними
особами — підприємцями, в т. ч. тими, які
обрали спрощену систему оподаткування, або
особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, Договори не укладаються.
Останнім звітним періодом (місяцем), за який
фізичні особи — підприємці, в т. ч. ті, які обрали
спрощену систему оподаткування, особи, які
провадять незалежну професійну діяльність,
сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки,
передбачені Договором, є грудень 2015 р.
Фізичні особи — підприємці, в т. ч. ті, які об
рали спрощену систему оподаткування, особи,
які провадять незалежну професійну діяльність,
подають до фіскальних органів обов’язкову звіт
ність за 2015 р., відображаючи у звіті про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску за формою згідно
з додатком 5 до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.04.2015 р. за № 460/26905 (далі —
Порядок), ставку відповідно до обраного виду
страхування (36,6 %, 36,21 %, 38,11 %).
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Сплачені суми єдиного внеску в зазначеному
випадку поверненню не підлягають, при цьому пе
ріод, за який сплачено єдиний внесок, враховується
до страхового стажу тільки за умови подання звіту
(п. 8 розділу V Інструкції про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердже
ної наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449; далі — Інструкція). Члени
фермерського господарства, особистого селян
ського господарства до 01.01.2016 р. мали право
на добровільну сплату єдиного внеску за такими
видами соціального страхування:
1) пенсійне — 34,3 %;
2) на випадок безробіття — 0,5 %;
3) у зв’язку з тимчасовою втратою працез
датності — 1,7 %;
4) від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання — 1,61 %;
5) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття — 34,8 %;
6) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності — 36,5 %;
7) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування від нещас
ного випадку на виробництві та професійного
захворювання — 36,41 %;
8) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, страху
вання від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання — 38,11 %.
З 01.01.2016 р. члени фермерського госпо
дарства, особистого селянського господарства
мають право на добровільну сплату єдиного
внеску одночасно на пенсійне страхування,
страхування на випадок безробіття, страхуван
ня у зв’язку з тимчасовою втратою працездат
ності, страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності.
З огляду на викладене Договори, строк дії
яких закінчується у 2016 р., укладені з члена
ми фермерського господарства, особистого
селянського господарства на:
1) страхування на випадок безробіття — 0,5 %;
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2) страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності — 1,7 %;
4) страхування від нещасного випадку на
виробництві та профзахворювання — 1,61 %;
5) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття — 34,8 %;
6) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності — 36,5 %;
7) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування від нещас
ного випадку на виробництві та професійного
захворювання — 36,41 %
органами доходів і зборів в односторонньому
порядку достроково розриваються, з обов’язковим
повідомленням платника ЄСВ про підстави до
строкового розірвання такого Договору.
Причина розірвання Договору — розірвано
контролюючим органом у зв’язку із виникнен
ням обставин, що не відповідають визначеним
Законом № 2464 вимогам до осіб, які мають
право брати добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Дострокове розірвання Договору
в зазначеному випадку не є підставою вважати
Договір таким, умови якого не виконано. У по
дальшому така особа, в разі бажання, матиме
право на укладення Договору, якщо буде на
лежати до кола платників, які мають право на
добровільну сплату єдиного внеску.
Громадяни України, які працюють за межами
України, до 01.01.2016 р. мали право на добро
вільну участь за такими видами соціального
страхування:
1) пенсійне — 34,3 %;
2) на випадок безробіття — 0,5 %;
3) у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності — 1,7 %;
4) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття — 34,8 %;
5) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності — 36,5 %.
З 01.01.2016 р. зазначені громадяни мають
право на добровільну сплату єдиного внеску
виключно на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування.
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З огляду на викладене Договори, строк дії яких
закінчується у 2016 р., укладені з громадянами
України, які працюють за межами України, на:
1) страхування на випадок безробіття — 0,5 %;
2) на страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності — 1,7 %;
3) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття — 34,8 %;
4) пенсійне страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності — 36,5 %
органами доходів і зборів в односторон
ньому порядку достроково розриваються,
з обов’язковим повідомленням платника єдиного
внеску про підстави дострокового розірвання
такого Договору.
Причина розірвання Договору — розірвано
контролюючим органом у зв’язку із виникнен
ням обставин, що не відповідають визначеним
Законом № 2464 вимогам до осіб, які мають
право брати добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Дострокове розірвання Договору
в зазначеному випадку не є підставою вважати
Договір таким, умови якого не виконано. У по
дальшому така особа, в разі бажання, матиме
право на укладення Договору відповідно до
чинного законодавства.
Останнім звітним періодом (місяцем), за який
члени фермерського господарства, особистого
селянського господарства та громадяни України,
які працюють за межами України, сплачують
єдиний внесок у розмірі та в строки, перед
бачені Договором, є грудень 2015 р.
Отже, члени фермерського господарства,
особистого селянського господарства та грома
дяни України, які працюють за межами України,
з якими розірвано Договори у зв’язку зі зміною
видів соціального страхування з 01.01.2016 р.,
на яке зазначені особи мають право, подають
до фіскальних органів самі за себе протягом
30 календарних днів після розірвання Договору
таблицю 1 звіту про суми добровільних вне
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сків, передбачених Договором, які підлягають
сплаті, та суми доплати до фіскальних органів
за формою згідно з додатком 6 до Порядку.
Сплачені суми єдиного внеску в разі до
строкового розірвання Договору поверненню не
підлягають, при цьому період, за який сплачено
єдиний внесок, враховується до страхового
стажу тільки за умови подання звіту (п. 8 роз
ділу V Інструкції).
Договори, укладені у 2015 р. на строк не
менше одного року, строк дії яких припадає на
2016 р., з членами фермерського господарства,
особистого селянського господарства, одно
часно на пенсійне страхування, страхування
на випадок безробіття, страхування від нещас
ного випадку на виробництві та професійного
захворювання, страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності — 38,11 %
та з громадянами України, які працюють за
межами України, на пенсійне страхування —
34,3 %, залишаються діючими.
Відповідно до п. 3.3 та 3.4 розділу 3 додатка
4 до Інструкції орган доходів і зборів у місячний
строк з моменту виникнення змін повідомляє
особу, з якою укладено Договір, про зміну по
казників, зазначених у п. 3.1 розділу 3 додатка 4
до Інструкції, а особа, з якою укладено Договір,
сплачує його в новому розмірі на підставі Повідо
млення про зміну показників (додається)1. При
цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен
місяць такого періоду не може бути меншою за
мінімальний страховий внесок та більшою за
суму єдиного внеску, обчисленого виходячи
з максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, встановлених на дату укладен
ня договору. Новий Договір у цьому випадку
не укладається.
Додатково повідомляємо, що підприємці,
в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподат
кування, та особи, які провадять незалежну про
фесійну діяльність, з якими розірвано Договори,
продовжують сплачувати ЄСВ на рахунки, що
були передбачені такими Договорами.

Голова									
1 Не

наводиться. (Прим. ред.)

Р. М. Насіров
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12.03.2016 р. № 72/18/99-16
Про матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням з 01.01.2016 фізичних
осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність
У зв’язку із змінами з 01.01.2016 р. з пере
ліку платників, які мають право на добровільну
сплату єдиного внеску, вилучені фізичні осо
би — підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену
систему оподаткування; особи, які провадять
незалежну професійну діяльність <…> (далі —
фізичні особи — платники єдиного внеску).
Як зазначено в листі ДФС від 17.02.2016 р.
№ 5556/7/99-99-17-03-01-17 (див. с. 90), органи
доходів і зборів зобов’язані в односторонньому
порядку достроково розірвати укладені з фізич
ними особами — підприємцями, в т. ч. тими, які
обрали спрощену систему оподаткування, та
особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, договори про добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного со
ціального страхування (далі — Договір), строк
дії яких закінчується у 2016 р., з обов’язковим
повідомленням платника єдиного внеску про
підстави дострокового розірвання такого до
говору.
З 01.01.2016 р. <…> частиною п’ятою статті 8
Закону № 2464 передбачена сплата ЄСВ в од
наковому розмірі (22 % до бази нарахування)
для роботодавців, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту) чи за цивільно-правовими догово
рами; фізичних осіб — підприємців; осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність;
осіб, які забезпечують себе роботою самостій
но, із суми якого відповідно до постанови КМУ
від 26.11.2014 р. № 675 здійснюється розподіл
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
Відповідно до частини третьої ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове держав
не соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105 (далі — Закон № 1105) за умови сплати

страхових внесків до Фонду згідно із законом
фізичні особи — платники ЄСВ мають право
на матеріальне забезпечення за соціальні по
слуги за рахунок коштів Фонду.
При цьому слід врахувати, що для фізичних
осіб — платників ЄСВ відповідно до абзаців
третього – п’ятого частини восьмої ст. 9 Закону
№ 2464 визначено спеціальні строки сплати
ЄСВ, а саме: платники єдиного внеску, зазна
чені в п. 4 частини першої ст. 4 Закону № 2464,
зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за
календарний рік, до 10 лютого наступного року,
крім фізичних осіб — підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування, які сплачують
ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до
20 числа місяця, що настає за кварталом, за
який сплачується ЄСВ, а платники ЄСВ, зазна
чені в п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону,
зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за
календарний рік, до 1 травня наступного року.
Звітним періодом для зазначених платників
ЄСВ є календарний рік (частина восьма ст. 9
Закону № 2464).
Обчислення середньоденного доходу для
розрахунку страхових виплат фізичними особа
ми — платниками ЄСВ здійснюється відповідно
до п. 2 та 3 Порядку № 1266, із урахуванням
розділу «Особливості обчислення середньої
заробітної плати для призначення допомоги по
вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій
непрацездатності, а також оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця» Порядку.
Зокрема, якщо протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними Дер
жавного реєстру загальнообов’язкового дер
жавного соціального страхування застрахована
особа має страховий стаж менше шести місяців,
середній дохід визначається для розрахунку:
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— допомоги по тимчасовій непрацездатності
(крім тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, що пов’язані з не
щасним випадком на виробництві та профе
сійним захворюванням), оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності — виходячи
з нарахованого доходу, з якого сплачуються
страхові внески, але в розрахунку на місяць
не вище за розмір мінімальної заробітної пла
ти, встановлений законом у місяці настання
страхового випадку;
— допомоги по вагітності та пологах — ви
ходячи з нарахованого доходу, з якого спла
чуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище двократного розміру мінімаль
ної заробітної плати та не менше за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
законом у місяці настання страхового випадку.
Водночас відповідно до ст. 21 Закону № 1105
страховий стаж — період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем
або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків,
передбачених абзацом другим частини першої
цієї статті.
Обчислення страхового стажу для розрахунку
страхових виплат повинно здійснюватися за да
ними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, при цьому
отримання даних робочими органами Фонду
з цього реєстру до подання фізичною осо
бою — платником ЄСВ звітності відповідно до
законодавства є неможливим.
Враховуючи викладене, до фізичних осіб —
платників ЄСВ, які у 2015 р. не підлягали
загальнообов’язковому державному соціаль
ному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності (не були найманими
працівниками або застрахованими за цим
видом страхування на добровільних засадах),
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повинно бути застосоване зазначене вище
обмеження розміру допомоги.
Слід зазначити, що для фізичних осіб — плат
ників ЄСВ, які у 2015 р. мали укладені договори
добровільного страхування, розрахунковий
період необхідно визначати із урахуванням
місяців добровільного страхування.
Середній дохід для розрахунку допомоги
по вагітності та пологах і допомоги по тим
часовій непрацездатності, оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів страхувальника обчислюється
страхувальниками на підставі відомостей, що
включаються до звітності з ЄСВ, що подаються
до ДФС (п. 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпе
чення фізичними особами — платниками ЄСВ
до закінчення терміну подання звітності щодо
сум нарахованого ЄСВ необхідно здійснювати
із розміру мінімальної заробітної плати на мо
мент настання страхового випадку.
У разі несплати ЄСВ у строки, визначені
Законом № 2464, матеріальне забезпечення,
виплачене із розміру мінімальної заробітної
плати, підлягатиме поверненню.
Фінансування матеріального забезпечення
фізичним особам — платникам ЄСВ пропо
нується здійснювати на підставі заяви-роз
рахунку, форма якої затверджена Порядком
фінансування страхувальників для надання
застрахованим особам матеріального забез
печення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездат
ності, затвердженим постановою Фонду від
22.12.2010 р. № 26.
При цьому з метою контролю за викорис
танням коштів Фонду таким особам до за
яви-розрахунку необхідно додати довідку з
територіального фіскального органу про сплату
ЄСВ або копії квитанцій про сплату ЄСВ за
розрахунковий період, а також копію листка
непрацездатності.

Директор Департаменту
соціального страхування
та партнерства								

О. Совенко
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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

Кількість днів
Календарні дні — 30
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 9

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робо
чому тижні — 168,0
39-годинному робо
чому тижні — 163,8
36-годинному робо
чому тижні — 151,2

Квітень 2016 р.
7 квітня, четвер
Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за бе
резень 2016 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна)) за
І квартал 2016 р.

14 квітня, четвер
Закінчується строк сплати: штрафних санк
цій до Фонду соціального захисту інвалідів за
нестворення у 2015 р. на підприємстві робочих
місць для інвалідів.

19 квітня, вівторок
Закінчується строк подання до ФСС від
НВ: Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страху
вання від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за І квартал
2016 р.

20 квітня, середа
Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з доходу за березень 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 нарахо
ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів доходів
і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень 2016 р.
• до Фонду соціального страхування: Звіту
по коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовле
ними похованням, за І квартал 2016 р. (форма
№ Ф4-ФСС з ТВП).

28 квітня, четвер
Закінчується строк сплати: єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування гірничими підприємствами з доходу
за березень 2016 р.

29 квітня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахо
ваного, але не виплаченого доходу за березень
2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за березень 2016 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Корректировка зарплаты:
как учесть для расчета средней С. 78
Организация труда беременных:
перевод на легкую работу С. 30
Стаж: трудовой, страховой
и специальный С. 71
Материальная помощь:
предоставляем имуществом (услугами)

С. 81

Восстановление работника на работе:
процедура и расчеты С. 20
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

