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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Все преходяще, а музыка —
вечна» — казав герой Леоніда
Бикова. А ще вічним, напевне, є
облік, і бухгалтерський зокрема.
Змінюються президенти,
прем’єри, міністри, а від ведення обліку ніхто не звільняє,
та й, схоже, ніхто від цього і не
відмовляється. Навіть приватні
підприємці, які всіх переконують
у тому, що їм важко його вести
і він їм не потрібен, все одно
ведуть облік (інколи так, що
деякі підприємства зі штатом
бухгалтерів можуть позаздрити).
Комунізму, як ми вже переконалися, також не буде. І за виготовлені товари, надані
послуги та виконані роботи слід розраховуватися, а відтак
і платити заробітну плату, сплачувати податки. Звичайно,
все це можна ускладнювати, а можна й спрощувати. Однак
через темп нашого життя нам все одно потрібно постійно
навчатися чомусь новому, повторювати вже вивчене тощо.
І наші безплатні вебінари, присвячені різноманітним питанням розрахунків з працівниками, обліку та звітності,
та щоденна пряма телефонна лінія з читачами — маленькі
приклади цього.
Здавалося б, вже знято майже всі обмеження щодо відряджень (с. 16), підприємства мають повну свободу в питаннях
преміювання працівників (с. 40), але кількість запитань не
зменшується. Проте навіть якщо ми досягнемо однозначності
та простоти в якихось питаннях, то часті зміни чиновників
у владі бодай зміною грифів на документах змушуватимуть
нас перечитувати їх знову. Та й працівники не дадуть змоги
«розслабитися»: або вагітна працівниця наполягатиме, що
хоче працювати в нічні зміни, щоб не втратити в заробітку,
або працівник через рік принесе листок непрацездатності…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Вступ на державну службу
Постанова від 25.03.2016 р.
№ 246

Затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби. З 01.05.2016 р. вступ на державну службу та
просування на державній службі можливі тільки за результатами
конкурсу, метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки. Порядок розроблено на виконання нового
Закону «Про державну службу», що набрав чинності 01.05.2016 р.

Посади, які не належать до держслужби
Постанова від 06 04.2016 р.
№ 271

Затверджено Критерії визначення переліку посад працівників
державних органів, які виконують функції з обслуговування. Йдеться
про порядок визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що не належатимуть
до посад державної служби. Такими будуть, наприклад, посади
працівників, зайнятих матеріально-технічним та господарським
забезпеченням тощо. Постанова набрала чинності 01.05.2016 р.

Нове в оплаті праці держслужбовців
Постанова від 06.04.2016 р.
№ 292

Урядом затверджено мінімальний розмір посадового окладу за
групою оплати праці 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного
значення, який з 01.05.2016 р. становить 1723 грн. Цією ж постановою
затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби
за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів;
розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних
груп оплати праці. Постанова набрала чинності 01.05.2016 р.

Стимулюючі виплати держслужбовцям
Постанова від 06.04.2016 р.
№ 289

Затверджено Положення про застосування стимулюючих виплат
державним службовцям. До додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям належать надбавки за інтенсивність праці та виконання
особливо важливої роботи. Право встановлювати ці надбавки мають
керівники державної служби в державному органі в межах економії
фонду оплати праці. Постанова набрала чинності 01.05.2016 р.

Додаткові відпустки держслужбовцям
Постанова від 06.04.2016 р.
№ 270

Затверджено Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток. Встановлено, що держслужбовцям,
які мають стаж державної служби понад п’ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи
з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується
на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість
додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
Постанова набрала чинності 01.05.2016 р.
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Зміни в обліку платників ЄСВ
Наказ від 03.03.2016 р.
№ 308

Внесено зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Суттєвих
змін зазнав розділ IV Порядку, який визначає особливості зняття з
обліку платників єдиного внеску — юридичних осіб (відокремлених
підрозділів) та фізичних осіб — підприємців, зокрема щодо порядку
повідомлення держреєстратору відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску в ході процедур
припинення/реорганізації платника ЄСВ.

Новий авансовий звіт
Наказ від 10.03.2016 р.
№ 350

У черговий раз у новій редакції викладено форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, яка чинна
з 19.04.2016 р. У Звіті змінено розділ розрахунків з працівником у
разі несвоєчасного повернення підзвітних коштів.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Форма № 1ДФ і «натуральний» коефіцієнт
Лист від 04.04.2016 р.
№ 7309/6/99-95-42-02-16

Роз’яснюється, що в разі надання платнику податку доходів у
негрошовій формі суми нарахованого доходу в графах 3а «Сума
нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» податкового
розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням «натурального» коефіцієнта.
ФСС з ТВП

Оплата листка непрацездатності, виданого у вихідний
Лист від 21.01.2016 р.
№ 5.2-32-70

Роз’яснюється, що незважаючи на те, що листок непрацездатності
по догляду за хворою дитиною був виданий застрахованій особі в
її неробочий день за графіком роботи, а також на те, що на період
тимчасової непрацездатності працівника припадають дні, які є для
нього неробочими, оплаті підлягають усі календарні дні, визначені
листками непрацездатності. Додамо, якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей час
у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв’язку з навчанням
або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною, відпустці
без збереження зарплати, то листок непрацездатності видається
з дня, коли така особа має стати до роботи. У багатьох випадках
вони не попереджають про такі обставини, і листок непрацездатності видають з першого дня хвороби дитини. Тоді за дні відпусток
допомога не виплачується.
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телефонная линия

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

(44) 581-57-07
в рабочие дни с 10.00 до 15.00
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консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Щодо тривалості щорічної
відпустки, яка надається перед
декретною
Працівниця підприємства, яку було
прийнято на роботу 20.03.2015 р.,
у жовтні 2015 р. використала 14
календарних днів відпустки за відпрацьований час. З 15.06.2016 р. вона йде у
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і хоче перед нею взяти ще й щорічну
відпустку. Скільки днів щорічної відпустки слід їй надати: тільки за фактично
відпрацьований час з урахуванням уже
використаної частини чи й ще одну відпустку повної тривалості, оскільки в неї
пішов уже другий рік роботи?
Для жінок, які планують піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами,
ст. 180 КЗпП та ст. 10 Закону про
відпустки передбачені спеціальні правила
надання щорічних відпусток, зокрема:

• за бажанням жінки щорічна відпустка
надається в зручний для неї час перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами
або після неї (п. 3 частини 13 ст. 10 Закону
про відпустки);
• у перший рік роботи на певному підприємстві жінка має право перед відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами або після
неї взяти щорічну відпустку повної тривалості до настання 6-місячного терміну
безперервної роботи (п. 1 частини сьомої
ст. 10 Закону про відпустки);
• роботодавець зобов’язаний за заявою
жінки приєднати до відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами щорічні основну
та додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому
році (ст. 180 КЗпП).
Отже, законодавство дає змогу надавати
вагітним жінкам щорічні відпустки повної
тривалості незалежно від того, скільки часу
відпрацьовано ними в перший та наступний
роки роботи.
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Зі змісту запитання зрозуміло, що жінка
відпрацювала на підприємстві вже більше
одного робочого року. Тому, зважаючи на
наведені норми, їй перед відпусткою у зв’язку
з вагітністю та пологами можна надати
дві щорічні відпустки повної тривалості:
першу — за робочий рік з 20.03.2015 р. по
19.03.2016 р., частину якої було використано
в жовтні 2015 р., та другу — за робочий рік
з 20.03.2016 р. до 19.03.2017 р.
З першою відпусткою все зрозуміло: віднявши від загальної кількості належних цій
працівниці днів щорічної відпустки 14 використаних днів, можна обчислити кількість
днів відпустки, що залишилися.
Другу відпустку повної тривалості жінка
ще не «заробила». Якщо підрахувати, то в неї
в другому робочому році стаж роботи, який
дає право на щорічну відпустку, становить
приблизно сім місяців (майже три місяці до
декретної відпустки плюс декретна відпустка
126 календарних днів). Припускаючи, що
загальна тривалість щорічної відпустки для
цієї жінки становить 24 календарних дні за
весь рік, за сім відпрацьованих місяців їй
належить 14 календарних днів відпустки.
Якщо жінці за другий робочий рік буде надано щорічну відпустку повної тривалості,
то після виходу з декретної відпустки їй
доведеться досить довго працювати без відпочинку. Пояснюється це тим, що до стажу,
який дає право на щорічну відпустку, не
включаються періоди відпусток для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (п. 3 частини першої ст. 82 КЗпП, п. 3
частини першої ст. 9 Закону про відпустки)
та шестирічного віку (п. 4 частини першої
ст. 82 КЗпП, п. 4 частини першої ст. 9 Закону
про відпустки). Тобто за ці роки жінці не
надаватиметься щорічна відпустка.
Отже, найбільш оптимальний варіант —
надати жінці за другий робочий рік щорічну
відпустку такої тривалості, яку вона фактично заробила (тобто до дня закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та полога-
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ми). Але в будь-якому випадку найкраще
все пояснити жінці, щоб вона самостійно
визначилася і потім не мала претензій до
кадрової служби.

Чи можна не встановлювати
випробувального терміну
На підприємство працевлаштовується особа, яка добре зарекомендувала
себе під час виконання роботи за
договором ЦПХ. Чи можна не встановлювати їй випробувального терміну?
Так, можна. Стаття 26 КЗпП передбачає лише можливість встановлення під час укладення трудового
договору випробування з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Це означає, що встановлювати
випробування — це право, а не обов’язок
роботодавця, до того ж воно обумовлюється
угодою сторін (роботодавця і майбутнього
працівника), причому в письмовому вигляді.
Так, встановлення працівникові випробувального терміну має бути вказано в наказі (розпорядженні) про його прийняття
на роботу та може бути продубльовано в
трудовому договорі.
Зважаючи на зазначене, якщо майбутній
працівник за якихось причин відмовляється
від випробувального терміну, то трудовий
договір за згодою роботодавця або укладається без такого терміну, або не укладається
взагалі. Але якщо роботодавець сам не ініціює
встановлення випробувального терміну, то
зрозуміло, що це ні з ким погоджувати не
потрібно. З боку працівника, на нашу думку,
в такому випадку також не буде жодних заперечень, оскільки на час випробувального
терміну зазвичай встановлюється зарплата
меншого розміру, і працівнику це невигідно.
Нагадаємо, є випадки, за яких встановлення випробувального терміну заборонено
законодавством, а саме під час прийняття на
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роботу: осіб, які не досягли 18 років; молодих
робітників після закінчення професійних
навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних
закладів; осіб, звільнених у запас з військової
чи альтернативної (невійськової) служби;
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється
також під час прийняття на роботу в іншу
місцевість і переведення на роботу на інше
підприємство.

Як оформити витрати на приїзд
представника постачальника
в Україну
Договором купівлі-продажу імпортного устаткування передбачено, що
його монтаж на території України
має виконати представник продавця, при
цьому обов’язок оплатити його проїзд
(переліт) та проживання покладається
на покупця. Підприємство за безготівковим розрахунком оплатило вартість
авіаквитків в обидва боки та проживання
такого представника в готелі м. Києва протягом трьох днів. Як бути з понесеними
витратами: вважати їх персоніфікованим
доходом нерезидента чи включити до
складу витрат?
Доходи з джерелом їх походження в
Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів,
оподатковуються за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням окремих
особливостей, визначених для цієї категорії
платників розділом ІV ПКУ (пп. 170.10.1
ПКУ). Тобто якщо нерезидент отримує в
Україні дохід у вигляді заробітної плати
чи інших прирівняних до неї платежів, він
оподатковується за правилами та ставкою,
передбаченими для оподаткування зарплати.
Якщо ж доходи мають іншу ознаку, відповід-
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но слід застосовувати ставку, встановлену
ПКУ для таких доходів.
У наведеному випадку, якщо розглядати
вартість авіаквитків та проживання в готелі
як дохід представника постачальника, це
буде дохід у вигляді додаткового блага. І
оскільки він надається в негрошовій формі,
сума податку обчислюється за правилами
п. 164.5 ПКУ з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Навіть якщо договір не
міститиме інформації про прізвище, ім’я та
громадянство представника постачальника,
який виконуватиме монтаж устаткування,
це не означає, що фахівці податкової служби
і без ідентифікації особи, яка безоплатно
отримала послуги, не донарахують податок
і штрафні санкції.
Відповідно до п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» до первісної вартості об’єкта основних
засобів можна включати, зокрема, витрати
на їх установку, монтаж, налагодження та
інші послуги, пов’язані з доведенням такого
об’єкта до стану, придатного для використання. Отже, можна буде включити витрати
на приїзд представника постачальника в
Україну до первісної вартості устаткування.
Уникнути справляння податків, на нашу
думку, можна, включивши ці витрати в ціну
договору купівлі-продажу устаткування і
перерахувавши їх постачальнику.

Щодо відповідальності
за неправильний поділ відпустки
Чи передбачена відповідальність
роботодавця за поділ щорічної
відпустки на частини менше 14
календарних днів?
Правила поділу щорічної відпустки
встановлені ст. 12 Закону про відпустки і визначають, що на прохання
працівника відпустку може бути поділено на
частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме
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не менше 14 календарних днів. Як бачимо,
ці правила містять три основні умови: прохання працівника, можливість роботодавця
та мінімальна тривалість безперервної частини — 14 календарних днів.
Тобто, враховуючи виробничу ситуацію,
роботодавець може й не погодитися поділити
щорічну відпустку працівника так, як він
цього бажає, та запропонувати свої варіанти
її поділу. Але в будь-якому разі умову про
14 календарних днів має бути дотримано,
оскільки це є прямою нормою законодавства.
У разі порушення такої норми відповідальність нестиме саме роботодавець, а не
працівник. Зокрема, до посадових осіб підприємства буде застосовано штраф, передбачений
ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, за інші порушення вимог
законодавства про працю — штраф у розмірі
від 30 до 100 нмдг, або від 510,00 до 1700,00
грн (за повторне порушення — від 100 до
300 нмдг, або від 1700,00 до 5100,00 грн).
Отже, якщо роботодавець не може дійти
згоди з працівником стосовно поділу його
щорічної відпустки відповідно до норм закону, краще відмовити працівнику і не ділити
відпустку взагалі, оскільки це не належить до
обов’язків роботодавця, до того ж так можна
запобігти накладенню штрафу.

Як оформити користування
послугами таксі в службових
цілях
Трапляється, що протягом робочого
дня комусь із працівників підприємства доводиться користуватися
послугами таксі в службових цілях. Як
правильно оформити це документально,
щоб не оподатковувати вартість таких
поїздок ПДФО?
Зазвичай, коли йдеться про використання працівниками підприємства
таксі в службових цілях, чомусь одразу
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спадає на думку, що це має відбуватися у відрядженні. Очевидно, це пов’язано з тим, що
в законодавстві про користування послугами
таксі згадується в Інструкції про службові
відрядження. Однак, як свідчить практика,
через місце розташування підприємства в
окремих випадках без таксі не обійтися.
Наприклад, якщо хтось із партнерів неочікувано призначив ділову зустріч, а часу до
неї залишилось обмаль, або на підприємстві
немає службового автомобіля (чи він зайнятий), а потрібно доставити велику кількість
документів/зразків тощо. Отже, в окремих
виробничих ситуаціях таксі є звичайним
засобом для переміщення містом.
Зрозуміло, що працівник не повинен
здійснювати службові поїздки за власний
рахунок, отже, постає питання, яким чином
підприємству відшкодувати працівнику витрати. По-перше, для цього потрібна згода
керівника підприємства. По-друге, визначити
спосіб відшкодування. Зупинимося на двох
таких способах.
Відшкодування витрат на таксі за наказом керівника. У такому разі працівники
підприємства за виробничої потреби користуються послугами таксі будь-якої служби
на підставі усного договору, який набирає
чинності з моменту посадки пасажира і діє до
моменту його висадки в пункті призначення
(ст. 42 Закону України «Про автомобільний
транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III;
далі — Закон № 2344). Для відшкодування
витрат працівнику потрібно буде написати
доповідну (службову) записку на ім’я керівника підприємства та надати документ, що
підтверджує вартість проїзду, — чек таксометра. Далі на підставі наказу керівника
працівнику відшкодовують витрати.
Зауважимо, що хоча згідно зі ст. 40 Закону
№ 2344 водію таксі забороняється перевозити пасажирів, якщо в таксі відсутній або
не працює таксометр, насправді ж більшість
нехтує цим правилом. Тож якщо в автомобілі
немає таксометра, працівник має попросити
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водія виписати чек вручну із зазначенням
свого прізвища, номерного знака автомобіля,
дати та часу надання послуги, її вартості та
завірити цей чек підписом. Якщо працівник
цього не зробить (або не погодиться водій),
він не зможе підтвердити факт користування послугами і, відповідно, не отримає
відшкодування, незважаючи на те що їздив
у справах підприємства.
Відшкодування витрат на таксі за договором перевезення. У цьому разі підприємство укладає з певною службою таксі (або з
кількома) письмовий договір про перевезення
пасажирів (працівників підприємства). Якщо
служба таксі не має власних диспетчерів та
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користується послугами інформаційно-диспетчерського центру, який діє в інтересах такої
служби, то договір слід укласти з таким центром-посередником. У договорі визначаються
всі питання, пов’язані з перевезенням таксі та
оплатою. Так, сторони можуть домовитися,
що протягом певного періоду працівники
підприємства користуватимуться послугами
цієї служби таксі, а потім на підставі звіту
інформаційно-диспетчерського центру підприємство їх оплачуватиме.
На нашу думку, в зазначених випадках
за наявності всіх необхідних підтвердних
документів вартість службових поїздок на
таксі можна не оподатковувати ПДФО.

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

Відмова у прийнятті на роботу
Працівнику відмовили в працевлаш
туванні через те, що в нього немає
реєстрації місця проживання за
місцем роботи? Чи не є це порушенням?
Жінці відмовили в прийнятті на
роботу через наявність дитини віком до трьох років. Чи можна такі
дії оскаржити в суді?
Необґрунтовано відмовляти в прий
нятті на роботу заборонено. Статтею
22 КЗпП встановлено, що відповідно
до Конституції України будь-яке пряме або
непряме обмеження прав чи встановлення
прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни та припинення трудового договору залежно від походження, соціального
й майнового стану, расової та національної
належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у

професійній спілці чи іншому об’єднанні
громадян, роду й характеру занять, місця
проживання не допускається.
Під час укладення трудового договору
забороняється вимагати від осіб, які праце
влаштовуються, відомості про їхню партійну
та національну належність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування
та документи, подання яких не передбачено
законодавством (ст. 25 КЗпП).
Таким чином, відмова в працевлаштуванні через невідповідне місце реєстрації є
неправомірною.
Що стосується другого запитання, то відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з причин, пов’язаних з
вагітністю або наявністю дітей віком до трьох
років, а одиноким матерям — за наявність
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда,
також заборонено (ст. 184 КЗпП).
Якщо таким категоріям жінок відмовлено
в прийнятті на роботу, роботодавець повинен
повідомити їм причини відмови в письмовій
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формі. Відмову в прийнятті на роботу може
бути оскаржено в судовому порядку.

Нарахування ЄСВ на зарплату
іноземця

Коригування середньої зарплати
в разі повторної мобілізації

Чи необхідно представництву нерезидента, яке розташоване на
території України, нараховувати та сплачувати ЄСВ за працівникаіноземця?

Працівника мобілізували вдруге.
Розраховано середньоденну зар
плату. Вона нижча, ніж середньоденна за період попереднього призову,
тому зберігається вища. Якщо заробітна
плата на підприємстві підвищується, то
яку середню зарплату слід коригувати:
розраховану в період повторного призову чи розраховану під час попередньої
військової служби?
Слід звернути увагу на період, коли
виникла ситуація, наведена в запитанні. Оскільки постанова КМУ
«Про внесення змін до пункту 4 Порядку
обчислення середньої заробітної плати»
від 29.07.2015 р. № 542 набула чинності 07.08.2015 р., зміна, внесена до цього
пункту, поширюється на працівників, які
були звільнені в запас з військової служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період та повторно призвані
для проходження військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий період, і застосовується починаючи
з серпня 2015 р.
Якщо підвищення відбулося з серпня
2015 р., слід застосовувати п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100, так: у разі підвищення посадових
окладів у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати,
потрібно коригувати середню заробітну
плату працівника, повторно призваного для
проходження військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період,
яка була збережена за цим працівником на
момент підвищення.

Згідно зі ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема:
• дипломатичні представництва та
консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи
підприємств, установ та організацій (у т. ч.
міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий
баланс і самостійно провадять розрахунки
із застрахованими особами;
• дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії; — представництва та інші відокремлені
підрозділи іноземних підприємств, установ
та організацій (у т. ч. міжнародні), розташовані на території України.
Отже, представництво нерезидента є платником ЄСВ і має нараховувати та сплачувати
ЄСВ у разі нарахування та виплати доходу
на користь працівника-іноземця.

Коригування середньої зарплати
та нові умови праці
У працівника відбувся перехід на
нові умови праці. Чи слід у такому
випадку застосовувати коригуючий
коефіцієнт під час розрахунку відпускних?
Пунктом 10 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
передбачено коригування середнього заробітку, щоб у разі підвищення окладів під
час обчислення середньої зарплати в усіх
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випадках її збереження працівники не втрачали заробітку.
У разі підвищення тарифних ставок і
посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами
(угодами), як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, упродовж якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються для обчислення середньої
зарплати, за проміжок часу до підвищення
коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.
Коефіцієнт, на який коригуються виплати, що враховуються для обчислення
середньої заробітної плати, розраховується
шляхом ділення окладу (тарифної ставки),
встановленого після підвищення, на оклад
(тарифну ставку) до підвищення.
Зверніть увагу, що працівник має обій
мати одну й ту саму посаду до підвищення
окладів і після їх підвищення. У разі зміни
посадового окладу (тарифної) ставки працівникові у зв’язку з переведенням на іншу
вище оплачувану роботу (посаду) тощо,
середня заробітна плата не коригується,
що прямо зазначено в п. 10 Порядку № 100.
Детальніше про коригування середнього
заробітку читайте в журналі «Заработная
плата» № 3/2015 р. с. 52 та № 12/2015 с. 47.

Право на додаткову відпустку
за період збереження середнього
заробітку
Працівник перебував на лікарняному та часто їздить у відрядження. Чи
має він право на додаткову відпустку
за роботу зі шкідливими умовами праці?
Згідно з нормами ст. 9 Закону про
відпустки до стажу роботи, що дає
право на щорічні додаткові відпустки
(за роботу із шкідливими і важкими умова-
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ми праці та за особливий характер праці),
зараховується:
• час фактичної роботи із шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у
цих умовах не менш як половину тривалості
робочого дня, встановленої для працівників
такого виробництва, цеху, професії або посади;
• час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу із шкідливими, важкими
умовами і за особливий характер праці;
• час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають впливу
несприятливих виробничих факторів.
Таким чином, періоди тимчасової непрацездатності не дають права на щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці.
Якщо під час відрядження працівник
працює у шкідливих і важких умовах праці
на роботах, для яких передбачено щорічну
додаткову відпустку, не менш як половину
тривалості робочого часу, період відрядження
дає право на додаткову щорічну відпустку
за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Розмір допомоги на оздоровлення
та 0,5 окладу
На підприємстві допомога на оздоровлення надається до щорічної
відпустки. На початку року працівники працювали згідно зі штатним
розписом та отримували повний оклад,
а з квітня були переведені на 0,5 окладу.
У якому розмірі має надаватися ця допомога, якщо в колективному договорі
зазначено, що «матеріальна допомога на
оздоровлення надається працівнику до
щорічної відпустки в розмірі посадового
окладу, встановленого на початку року»:
в розмірі посадового окладу чи в розмірі
0,5 окладу на момент надання відпустки?
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У колективному договорі встановлюються гарантії, компенсації (в т. ч. виплата матеріальної допомоги) та пільги
для працівників підприємства. Законодавством
надано право підприємствам самостійно
визначати умови та порядок нарахування
й надання матеріальної допомоги, в т. ч. на
оздоровлення. Як правило, про матеріальну
допомогу зазначається в колективному договорі або в окремому положенні.
Найчастіше допомога на оздоровлення
надається одночасно з наданням щорічної
відпустки один раз на рік. Однак у локальному
документі підприємства можуть бути зазначені й інші умови надання такої допомоги.
У запитанні зазначено, що положенням
про одноразову допомогу та заохочення,
чинним на підприємстві, передбачено, що
допомога на оздоровлення виплачується під
час надання щорічної відпустки в розмірі
посадового окладу. Отже, чітко визначено,
що для певної категорії працівників під час
нарахування допомоги на оздоровлення
береться посадовий оклад, що був установлений на початку року.
Переведення працівників на 0,5 окладу
означає, що їм встановлено неповний робочий час. Якщо звичайна норма робочого часу,
за яку працівники отримують повний оклад,
становить 40 годин на тиждень, то робота на
0,5 окладу свідчить про те, що працівники
працюють 20 годин на тиждень, і їх робота
оплачується пропорційно відпрацьованому
часу (ст. 56 КЗпП). Тобто якщо в штатному
розписі було вказано оклад на початку року,
наприклад, 4000 грн, таким він і залишається
у квітні, травні тощо.

Договори ЦПХ у звітності з ЄСВ
Яким чином визначається показник
«Кількість осіб, які виконували
роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру»
таблиці 1 звітності з ЄСВ щодо сум нара-
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хованого ЄСВ, якщо договір укладено в
одному місяці, а винагорода виплачуватиметься в іншому?
Під час визначення показника «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру» таблиці 1 звітності з
ЄСВ враховуються особи, які уклали договори
ЦПХ починаючи з місяця укладення договору.
Показник слід заповнювати в усіх звітних
місяцях протягом чинності договору ЦПХ,
незважаючи на те, в якому місяці виплачується винагорода за таким договором.

Позбавлення премії
На підприємстві діє положення
про преміювання, в якому зазначається, що працівникам виплачується виробнича щомісячна премія, яка
є додатковою зарплатою. Чи має право
роботодавець повністю чи частково позбавити працівника премії за поточний
місяць, якщо він притягується до дисциплінарної відповідальності?
Згідно зі ст. 15 Закону про оплату
праці форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
премій, винагород, інших заохочувальних та
компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно в
колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими угодами. Тобто
законодавство надає право підприємствам
самостійно визначати умови та розміри
преміювання в колективному договорі або
в положенні про преміювання. У положенні
визначаються основні умови преміювання,
категорії працівників, а також причини
повного чи часткового позбавлення премій.
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Отже, якщо працівникові оголошено
догану за порушення трудової дисципліни,
і в положенні про преміювання це є однією
з причин, згідно з якою премія не виплачується або виплачується частково, то дії
роботодавця цілком правомірні.
Крім того, ст. 151 КЗпП визначено, що
протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не
застосовуються.

КЗпП та приватні підприємства
Чи регулюють КЗпП та інші нормативні акти законодавства про
працю трудові відносини на приватних підприємствах?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Так, регулюють.
Часто на пряму лінію журналу надходять запитання на кшталт: «А чому
ми маємо зберігати всі ті гарантії, що зазначені в КЗпП, адже ми не є державними
підприємствами?».
Нагадаємо, що законодавство про працю
складається з КЗпП та інших актів законодавства України, ухвалених відповідно
до нього (ст. 4 КЗпП), і регулює трудові
відносини працівників усіх підприємств,
установ, організацій незалежно від форм
власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також осіб, які працюють за
трудовим договором у фізичних осіб, які є
суб’єктами підприємницької діяльності —
роботодавцями (частина перша ст. 3 КЗпП).

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Чи можна покласти обов’язки
бухгалтера бюджетної установи
на бухгалтера — головного
спеціаліста
На час відсутності бухгалтера — головного спеціаліста його обов’язки
покладено на бухгалтера-спеціаліста.
Чи можливе таке заміщення і як оплачується
бухгалтеру-спеціалісту така робота?
Оформити виконання бухгалтером
обов’язків тимчасово відсутнього
бухгалтера — головного спеціаліста
можливо різними способами. У всіх із них
ідеться про виконання додаткового обсягу
робіт, однак оформлення й оплату такої роботи
чинне законодавство визначає по-різному.
У трудовому законодавстві існують такі
поняття, як тимчасове заступництво, виконання обов’язків тимчасово відсутнього

працівника, суміщення професій (посад),
розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт. Як правило,
вони пов’язані з додатковими обов’язками
працівників, тобто з виконанням більшого
обсягу робіт. Тож від того, який спосіб роботи
буде обрано, залежатиме як її виконання,
так і оплата бухгалтеру.
Спочатку зазначимо, що посада головного спеціаліста не належить до керівних,
отже, функції зазначеного працівника можуть бути покладені й на інших працівників
бухгалтерії, у т. ч. на бухгалтера-спеціаліста
цієї установи.
Як один із варіантів, на час відсутності
бухгалтера — головного спеціаліста його
функції може виконувати особа, прийнята
на роботу на умовах строкового трудового
договору.
Можливе також сумісництво в разі вакантної посади. Умови та порядок роботи
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за сумісництвом визначені постановою КМУ
«Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова
№ 245) і Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства фінансів України від
28.06.1993 р. № 43.
Згідно з п. 1 Постанови № 245 така робота
має виконуватись у вільний від основної
роботи час, а її тривалість не може перевищувати чотирьох годин на день, або 20
годин на тиждень, або повного робочого
дня (вісім годин) у вихідний день (п. 2 Постанови № 245).
Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Отже, за сумісництвом бухгалтер установи
може працювати 20 годин — половину норми (40 годин).
Зазначимо, що заробітна плата сумісника
за таких умов не залежить від його заробітної плати за основним місцем роботи та
виплачується за фактично відпрацьований
час відповідно до посадового окладу, встановленого у штатному розписі установи за
цією посадою, тобто головного спеціаліста.
Наступний варіант — заміна тимчасово
відсутнього працівника, за яким зберігається робоче місце.
Відповідно до постанови КМУ «Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
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працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від
30.08.2002 р. № 1298 (далі — Постанова
№ 1298) за виконання, окрім своєї основної
роботи, обумовленої трудовим договором,
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
встановлюється доплата в розмірі до 50 %
посадового окладу за основною займаною
посадою.
Зауважимо, що під виконанням обов’язків
тимчасово відсутнього працівника (без звільнення від основної посади) слід розуміти заміщення працівника, відсутнього у зв’язку з
хворобою, відпусткою, відрядженням тощо,
тобто якщо згідно з чинним законодавством
за ним зберігається робоче місце.
Отже, на доплату може бути спрямовано
не всю економію фонду заробітної плати,
одержаної за відсутності працівника (у цьому випадку бухгалтера), а лише її частину.
У такій ситуації, як визначено чинними
умовами оплати праці, це 50 % посадового
окладу працівника за основною займаною
посадою, тобто бухгалтера-спеціаліста. Залишок цієї суми можна розподілити між
кількома іншими працівниками бухгалтерії
залежно від обсягу додатково виконуваної
ними роботи (обов’язків).
Умови оплати праці в разі сумісництва
та заміщення бажано обумовити в колективному договорі (угоді).
Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт, передбачена пп. 3 п. 3 Постанови
№ 1298, може бути встановлена працівникові за умови, що посада бухгалтера буде
вакантною.
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Командировки:
от положения до отчета

Журнал «Заработная плата» проводить безплатні вебінари, останній з яких був присвячений
питанням направлення працівників у відрядження та його оплати часу відрядження. Публікуємо
відповіді на найпоширеніші запитання, які прозвучали під час вебінару. Вебінар проводила
Галина Казначей, науковий редактор журналу «Заработная плата»

Чи існують якісь законодавчі перепони щодо виплати авансу на
відрядження на зарплатну картку?
У п. 2.12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, затвердженого постановою
НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення
№ 637), зазначено, що працівники підприємства, які отримали готівкові кошти з поточного
рахунку із застосуванням корпоративного
спеціального платіжного засобу чи особистого платіжного засобу, використовують їх
за призначенням без оприбуткування в касі.
Зазначені особи подають до бухгалтерії
підприємства звіт про використання коштів
разом із підтвердними документами, а також
документи про отримання готівки з поточного
рахунку (чек банкомата, копія видаткового
ордера, довідки за встановленими формами,
сліп тощо) разом із невитраченим залишком
готівкових коштів.

У постанові НБУ «Про здійснення операцій
з використанням електронних платіжних
засобів» від 05.11.2014 р. № 705 взагалі не
йдеться про використання платіжних карток
під час відрядження.
Отже, доходимо висновку, що видавати
аванс на відрядження на зарплатну платіжну
картку працівникові можна. Важливо лише,
щоб він належним чином відзвітував про
витрачання коштів.
Терміни звітування про використання
грошових коштів, виданих на відрядження
(далі — подання авансового звіту), встановлені п. 170.9 ПКУ. За загальним правилом
авансовий звіт подається протягом п’яти
банківських днів, що слідують за днем завершення відрядження (пп. «а» п. 170.9.2
ПКУ). Для окремих випадків передбачені інші строки подання авансового звіту.
Зокрема, якщо розрахунки провадилися з
використанням корпоративних платіжних
карток, то він подається протягом трьох
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банківських днів, що слідують за днем закінчення відрядження (пп. «а» п. 170.9.3
ПКУ).
Якщо працівник отримав аванс на особисту платіжну картку і не витратив під
час відрядження, його слід повернути в
касу підприємства (або на розрахунковий
рахунок) до чи під час подачі авансового
звіту до бухгалтерії.
Тобто законодавчо жодних заборон щодо
застосування під час відрядження чи то особистої платіжної картки, чи то зарплатної
не існує1.
Який максимальний строк відрядження на території України та за
кордон?
Максимальні строки відрядження
на території України та за кордон
встановлені тільки для підприємств,
установ та організацій, що фінансуються
з бюджету. Зокрема, з 01.05.2016 р. відповідно до ст. 42 нового Закону України
«Про державну службу» від 10.12.2015 р.
№ 889-VIII строк відрядження державного
службовця протягом одного календарного
року не може перевищувати 60 календарних
днів, крім випадків, визначених законодавством.
Для господарських підприємств граничні строки відрядження не встановлено.
Підприємство має самостійно визначати їх
у розумних межах. Детальніше це питання
розглядатиметься в одному з наступних
номерів журналу «Заработная плата».
Чи можна в закордонне відрядження
(до Грузії) направляти спочатку за
одним договором, а потім до іншого
підприємства — за іншим, щоб працівник
не приїжджав до України?
1 Про видачу коштів на відрядження за кордон див.
статтю на с. 46 цього номера журналу. (Прим. ред.)
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Із запитання не зрозуміло, про які
саме договори йдеться. Очевидно,
мається на увазі, що підприємство
укладає договори з різними підприємствами,
що розташовані в Грузії, і для цього потрібно
перебувати у відрядженні тривалий термін.
Крім того, підприємство, мабуть, вважає,
що за кожним договором слід оформляти
окреме відрядження, щоб окремо відобразити витрати за кожним із них.
Але пам’ятаємо, що відрядження — це
поїздка працівника за розпорядженням
керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи
(за наявності документів, що підтверджують
зв’язок службового відрядження з основною
діяльністю підприємства). Керівник може
дати працівнику завдання щодо укладення
в межах одного відрядження двох різних
договорів у двох різних населених пунктах.
Тобто одне відрядження, але два укладені
договори з партнерами можливі. Головне,
щоб це чітко було зазначено в наказі про
відрядження і, як наслідок, знайшло відображення у звіті про відрядження. А витрати
між договорами можна розділити пропор
ційно до бази розподілу, яку підприємство
визначає самостійно.
Працівнику, якого направили у
відрядження, не видали авансу.
З ним розрахувалися через два місяці після повернення з відрядження. Чи
може бути накладено адмінштраф за невидачу авансу працівнику на відрядження?
За порушення трудового законодавства
на сьогодні передбачена не тільки
адміністративна відповідальність посадових осіб за ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а й фінансові санкції для підприємства за ст. 265 КЗпП.
У частині першій ст. 121 КЗпП зазначено, що працівники мають право на від-
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шкодування витрат та одержання інших
компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями. А в частині другій цієї статті
вказано, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові
за час перебування у відрядженні, вартість
проїзду до місця призначення та назад і
витрати на найм житлового приміщення в
порядку та розмірах, що встановлюються
законодавством. Отже, в одному випадку
йдеться про відшкодування, що передбачає
виплату коштів, якщо витрати вже понесено,
а в іншому — про виплату коштів ще до їх
витрачання… Через таке, так би мовити,
різночитання й виникла проблема, про яку
йдеться в запитанні.
На підприємства, що не мають бюджетного фінансування, не поширюється дія
Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом
Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59. Нормативного
акта, який би регулював питання відрядження працівника небюджетної сфери,
в законодавстві України немає. Та є низка
нормативних актів, якими регулюються
права та гарантії працівників.
Так, у ст. 13 КЗпП визначено, що в колективному договорі встановлюються взаємні
зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних
відносин, зокрема гарантії, компенсації,
пільги.
Спосіб компенсації найманому працівнику
витрат, пов’язаних з відрядженням, цілком
можна віднести до системи заходів і засобів,
що належать до охорони праці (ст. 1 Закону
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-ХІІ; далі — Закон № 2694). Аванс
найманому працівнику на відрядження дає
йому змогу наймати житло та харчуватися,
виконуючи службове завдання за межами
населеного пункту, де він проживає.
Таким чином, роботодавець зобов’язаний
забезпечувати працівника коштами на відрядження у вигляді авансу, лише якщо такий
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обов’язок передбачено колективним та/або
трудовим договором, іншими розпорядчими
актами підприємства, які визначають умови
праці. В усіх інших випадках видача авансу
у зв’язку з направленням працівника у відрядження є правом роботодавця, а не його
обов’язком. Така ж думка викладена і в листі
Міндоходів від 03.07.2013 р. № 6091/6-99-9922-02-04-15/169. Проте ми не радимо випробовувати долю. Працівник не зобов’язаний
витрачати власні кошти під час відрядження.
Чи вірно нараховувати зарплату
за один робочий день (час перебування у відрядженні), а потім
порівнювати її із середнім заробітком?
Весь період перебування працівника
у відрядженні є його робочим часом.
Згідно зі ст. 121 КЗпП працівникам,
які направлені у службове відрядження,
оплата праці за виконану роботу здійснюється
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
Якщо заробітна плата за час відрядження, розрахована за умовами трудового або
колективного договору, вища за середню
зарплату за дні відрядження, працівникові
слід виплатити за час відрядження заробітну плату як звичайно, а якщо є середня
зарплата — провести доплату до її рівня.
Для цього необхідно визначити середньоденний заробіток працівника за останні
два місяці, помножити його на кількість
днів відрядження та порівняти із сумою заробітку, нарахованого за дні відрядження.
Середню зарплату за час відрядження для
цілей порівняння визначають за нормами
Порядку № 100.
Як правильно відобразити та оформити розрахунок корпоративною
карткою за готель за кордоном, якщо
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списання з рахунку відбувається у гривнях,
а валюта рахунку за готель — євро?
Аванс на відрядження за кордон слід
видавати в національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільноконвертованій валюті.
Видавати аванс на поїздки за кордон у
гривнях не передбачено нормативними
актами з питань валютного регулювання
та контролю. Винятком може бути ситуація,
за якої аванс видається частково у валюті,
а частково — у гривнях, якщо передбачено
витрати на території України.
Але якщо йдеться про розрахунки гривневою корпоративною платіжною карткою
за кордоном, то в такому разі операція відображається додатково як купівля іноземної
валюти в банку на умовах та за курсом,
визначених договором з банком.
Чи компенсуються витрати на квиток, придбаний під час відрядження
не в касі, а безпосередньо у водія
маршрутки?
Відповідно до пп. «а» п. 170.9.1 ПКУ
не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах зі своїм роботодавцем або є
членом керівних органів підприємств, сума
відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, а саме на проїзд як до місця відрядження і назад, так і за
місцем відрядження (у т. ч. на орендованому
транспорті).
Зазначені вище витрати не є об’єктом
оподаткування ПДФО лише за наявності
підтвердних документів, що засвідчують
вартість цих витрат у вигляді транспортних
квитків або транспортних рахунків.
Як бачимо, жодних застережень щодо
того, де слід купувати квиток, немає, тож

вебинар

витрати на квиток, придбаний не в касі,
а безпосередньо у водія маршрутки, компенсуються. Особливо в тому разі, якщо
форма квитка як розрахункового документа
відповідає вимогам, які висуваються до розрахункових документів наказом Мінфіну від
21.01.2016 р. № 13.
Чи потрібно відшкодовувати працівнику туристичний збір, якщо
готель включив його до чека?
Відповідно до абзацу «б» пп. 268.2.2
ПКУ платниками збору не можуть
бути особи, які прибули у відрядження. Зазначена пільга надається на підставі
копії документів, що підтверджують факт
відрядження. Особи, які не надали таких документів, є платниками туристичного збору
на загальних підставах.
Отже, за нормами податкового обліку
відряджена особа, розраховуючись за час
перебування в готелі, повинна була надати
копію наказу про відрядження для запобігання нарахування їй туристичного збору.
Якщо в чеку вже зазначено туристичний збір,
то відшкодування може відбутися за згодою
керівника (що, вважаємо, слід розцінювати
як додаткове благо), в іншому випадку туристичний збір не відшкодовується.
Чи можна суму добових затвердити
в іноземній валюті?
Ні, не можна, оскільки всі розрахунки
на території України ведуться в гривнях. Та можна зазначити, що сума
добових на відрядження за кордон становить
суму, еквівалентну 30 євро на добу за курсом
НБУ на дату наказу про відрядження. У такому разі неоподатковувана сума добових
для відряджень за кордон, яка відповідно
до норм ПКУ має становити не вище 0,75
мінімальної зарплати, щоразу буде іншою.
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Изменения в организации
производства и труда:
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решениями
c. 20

Вікторія ГАЛКІНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Зміни

в організації
виробництва і праці:
визначаємось з
кадровими рішеннями
Коли на підприємстві знижуються обсяги виробництва і продажів,
перед роботодавцем постає нелегке питання щодо зменшення
фонду оплати праці. На практиці цю неприємну для всіх учасників трудових відносин ініціативу можна реалізувати кількома
способами, кожен з яких має свої особливості, ризики і підводні
камені. Тільки детально розглянувши ці способи та передбачивши
всі наслідки можна прийняти правильне, обґрунтоване рішення
щодо того, яку саме процедуру слід запровадити
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Ф

онд оплати праці на підприємстві в разі
зниження обсягів виробництва і продажів може бути зменшений шляхом:
• оформлення простою;
• зменшення посадових окладів працівників;
• встановлення неповного робочого часу;
• скорочення чисельності або штату
працівників.
Зменшення посадових окладів та встановлення неповного робочого часу фактично є
зміною істотних умов праці, про яку йдеться
в частині третій ст. 32 КЗпП, а скорочення
чисельності або штату працівників веде до
їх звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП. Тобто якщо
на підприємстві зменшується розмір оплати
праці або встановлюється неповний робочий
час, то працівники продовжують працювати,
але в нових умовах. Якщо ж скорочується
чисельність або штат — частина працівників
підлягає звільненню, а інша — продовжує
працювати в тих самих умовах, що й раніше.
Об’єднує наведені вище пункти (крім
простою) таке поняття, як зміни в організації виробництва і праці. Саме вони будуть
підставою для подальших дій.

Зміни в організації виробництва
і праці
Поняття «зміни в організації виробництва
і праці» зустрічається, зокрема, в ст. 32 та
40 КЗпП.
Відповідно до ст. 32 КЗпП «у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці
допускається зміна істотних умов праці при
продовженні роботи за тією ж спеціальністю,
кваліфікацією чи посадою». Далі наводиться
перелік істотних умов праці, а от поняття
«зміни в організації виробництва і праці» у
цій статті не деталізується.
У ст. 40 КЗпП зазначено, що зміни в організації виробництва і праці — це в тому числі:
• ліквідація;
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• реорганізація;
• банкрутство;
• перепрофілювання підприємства;
• скорочення чисельності працівників;
• скорочення штату працівників.
Крім цього, згідно з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від
06.11.1992 р. № 9 змінами в організації
виробництва і праці є також: раціоналізація робочих місць, введення нових форм
організації праці, у т. ч. перехід на бригадну
форму організації праці, впровадження провідних методів, технологій тощо.

Зміна істотних умов праці
Як зазначалося вище, зміна істотних
умов праці може запроваджуватись на підприємстві, якщо на ньому відбулися зміни в
організації виробництва і праці. До істотних
умов праці належать, зокрема:
• системи та розміри оплати праці;
• пільги;
• режим роботи;
• встановлення або скасування неповного робочого часу;
• суміщення професій (посад);
• зміна розрядів;
• найменування посад.
Цей перелік, наведений у ст. 32 КЗпП, не
є вичерпним. До істотних умов праці можна
віднести й інші умови: наприклад, необхідність укладення контракту, якщо відповідно
до законодавства така форма трудового договору для працівника є обов’язковою (п. 10
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 06.11.1992 р. № 9).
Кожна зміна істотних умов праці має свої
особливості, проте для всіх випадків існують
загальні умови:
• обґрунтованість змін істотних умов
праці;
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• попередження працівників за два місяці, протягом яких зберігаються попередні
умови праці;
• необхідність отримати згоду працівника
на подальшу роботу після запровадження
зміни істотних умов праці;
• працівники підлягають звільненню
за п. 6 ст. 36 КЗпП у разі відмови від продовження роботи в нових умовах. Але зверніть
увагу, що звільнення можливе тільки тоді,
коли працівник відмовляється від продовження роботи в нових умовах, а зберегти
попередні умови неможливо. Звільнення за
цією підставою не є звільненням за ініціативою роботодавця, але передбачає виплату
вихідної допомоги (ст. 44 КЗпП).
Зміна істотних умов праці може стосуватися абсолютно кожного працівника. На
відміну від скорочення чисельності, коли
відбувається звільнення за ініціативою роботодавця, закон не містить жодних обмежень щодо категорій працівників, для яких
можуть змінюватись умови праці. Тобто
роботодавець може запровадити нові умови
праці і для таких «захищених» категорій працівників, як вагітні жінки, жінки, які мають
дітей віком до трьох років, одинокі матері
тощо. Немає обмежень і щодо звільнення
зазначених категорій за п. 6 ст. 36 КЗпП у
разі їх відмови працювати в нових умовах.

Зменшення розміру оплати праці
Зміна систем та розмірів оплати праці —
це одна з істотних умов праці, перелічених
у ст. 32 КЗпП, тому її запровадження має
відбуватися відповідно до вимог цієї статті.
Зокрема, для зміни істотних умов праці
на підприємстві мають відбутися зміни в
організації виробництва і праці, про які
йшлося вище. Це означає, що роботодавець
не може самовільно змінити умови праці,
якщо для цього немає підстав. Якщо зміни
в організації виробництва і праці не відбу-
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ваються, зміни істотних умов праці будуть
неправомірними.
Інша вимога — попередження працівників
про зміну істотних умов праці не пізніше ніж
за два місяці. Аналогічну вимогу містить
ст. 103 КЗпП, яка зобов’язує роботодавця
повідомити працівників у такий самий строк
про запровадження нових або зміну чинних
умов оплати праці в бік погіршення.
Стаття 32 КЗпП не містить вимоги щодо
погодження змін істотних умов праці з профспілкою. Водночас у частині четвертій ст. 97
КЗпП зазначено, що роботодавець не має
права в односторонньому порядку приймати
рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, установлені законодавством,
угодами, колективними договорами. Тому в
разі зменшення посадового окладу та інших
змін умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен узгодити своє рішення з
профспілкою або радою трудового колективу.
На перший погляд, зменшення розміру
оплати праці для роботодавця є найбільш
привабливим варіантом з метою економії
коштів: всі працівники залишаються на
своїх робочих місцях, працюють повний
робочий день і виконують ту саму роботу,
але витрачати на оплату їх праці можна
менше. Однак не можна не брати до уваги
той факт, що це обов’язково позначиться
на їх мотивації, а отже, і на якості роботи.
Крім цього, роботодавцю слід мати достатню аргументацію для підтвердження своїх
дій. Тобто в разі трудового спору потрібно
буде довести, що саме зміни в організації
виробництва і праці призвели до зменшення
заробітної плати.

Встановлення неповного
робочого часу
Так само як і зменшення розміру оплати
праці, встановлення неповного робочого
часу є зміною істотних умов праці. Про його
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запровадження працівників попереджають
за два місяці. Неповний робочий час може
встановлюватися у формі неповного робочого дня або неповного робочого тижня,
або шляхом їх поєднання.
Зменшення фонду оплати праці відбувається внаслідок того, що робота працівників
в умовах неповного робочого часу оплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Робота на умовах неповного робочого часу
не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу
трудових прав працівників. Це означає, що
його встановлення не впливає на тривалість
відпустки, умови оплати лікарняних, надання
інших пільг та гарантій.
Встановлюючи неповний робочий час
для зменшення фонду оплати праці слід
пам’ятати, що коли настане потреба його
скасувати, цього не можна буде зробити
одразу і в односторонньому порядку. Відповідно до частини третьої ст. 32 КЗпП скасування неповного робочого часу також є
зміною істотних умов праці, а тому воно
має відбуватися за тими ж правилами, що
й встановлення неповного робочого часу.
Тобто працівників потрібно буде попередити
за два місяці, а тих, хто не погодиться продовжувати роботу в нових умовах, потрібно
буде звільнити за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Скорочення чисельності або штату
Відповідно до ст. 49(2) КЗпП про наступне
вивільнення працівників потрібно попередити
за два місяці. Крім цього, роботодавець має запропонувати працівнику переведення на іншу
роботу. Тільки якщо працівника неможливо,
за його згодою, перевести на іншу роботу, його
можна звільнити за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Звільнення за цією підставою є звільненням
за ініціативою роботодавця, а це означає, що:
• працівників не можна звільнити під час
їх перебування у відпустці або тимчасової
непрацездатності (частина третя ст. 40 КЗпП);
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• за цією підставою не можуть бути звільнені категорії працівників, перелічені у ст. 184
КЗпП: вагітні жінки, жінки, які мають дітей
віком до трьох років (до шести років, якщо
жінка перебуває у відпустці, передбаченій
частиною шостою ст. 179 КЗпП), одинокі
матері, які мають дитину віком до 14 років
або дитину інваліда.
У разі звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП враховується переважне право на залишення
на роботі, передбачене ст. 42 КЗпП. Воно
надається працівникам з більш високою
кваліфікацією та продуктивністю праці.
За рівних умов продуктивності праці та
кваліфікації перевага в залишенні на роботі
надається:
• сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
• особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
• працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві,
в установі, організації;
• працівникам, які навчаються у вищих
і середніх спеціальних навчальних закладах
без відриву від виробництва;
• учасникам бойових дій, інвалідам війни
та особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»;
• авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських
пропозицій;
• працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове
каліцтво або професійне захворювання;
• особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення
на постійне місце проживання до України;
• працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової
служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, військової служби за
призовом осіб офіцерського складу та осіб,
які проходили альтернативну (невійськову)
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службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Якщо вивільнення працівників є масовим,
до центру зайнятості потрібно подати звіт за
ф. № 4-ПН, затвердженою наказом Міністерства
соціальної політики від 31.05.2013 р. № 317.
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про
зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI масовим є одноразове або протягом:
• одного місяця:
— вивільнення 10 і більше працівників
на підприємстві з чисельністю від 20 до 100
працівників;
— вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від
101 до 300 працівників;
• трьох місяців — вивільнення 20 і більше
відсотків працівників на підприємстві незалежно від чисельності працівників.
У разі звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП працівнику виплачується вихідна допомога
в розмірі не менше середнього місячного
заробітку (ст. 44 КЗпП).

Простій
Відповідно до ст. 34 КЗпП простій — це
тимчасове зупинення роботи, викликане
відсутністю організаційних або технічних
умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
Якщо простій виникає з причин, не пов’я
заних з небезпекою для навколишнього
середовища, життя чи здоров’я людей, то
він оплачується з розрахунку не нижче 2/3
тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу).

Проблема вибору
Обираючи той чи інший спосіб, слід перш
за все з’ясувати, протягом якого періоду

існуватиме потреба у зменшенні фонду
оплати праці. Якщо йдеться про невеликий
проміжок часу, доцільно оформити простій.
У такому разі, як тільки настане необхідність,
працівники можуть повернутися до роботи і
виконувати свої обов’язки в повному обсязі.
Незважаючи на те що зменшення розміру
оплати праці, на перший погляд, має багато
переваг для роботодавця, на практиці воно
трапляється нечасто. Адже існує досить висока ймовірність того, що велика кількість
працівників відмовиться від продовження
роботи в таких умовах. Це означає, що їх
потрібно буде звільнити з виплатою вихідної допомоги, а на їх місце взяти інших
працівників. Це додаткові витрати, які можуть перевищити економію від зменшення
посадових окладів.
Встановлення неповного робочого часу
має ті ж самі підводні камені, що й зменшення посадових окладів: частина працівників
відмовиться від продовження роботи в нових
умовах. Це може призвести до неочікуваних
для роботодавця наслідків, описаних у прикладі на с. 25.
У наведеному прикладі найбільш прий
нятним для роботодавця було б скоротити
чисельність або штат працівників. У такому
разі на роботі залишається оптимальна кількість працівників, і вони працюють повний
робочий день. Звичайно, при цьому слід
обов’язково враховувати всі встановлені
законом обмеження щодо «захищених»
категорій працівників та переважного права залишення на роботі. Крім цього, якщо
виникне потреба в збільшенні обсягів виробництва, а отже — в прийнятті на роботу
нових працівників, потрібно обов’язково
враховувати, що відповідно до ст. 42(1) КЗпП
працівник, з яким розірвано трудовий договір у зв’язку зі скороченням чисельності
або штату працівників, протягом одного
року має право на укладення трудового
договору в разі поворотного прийняття
на роботу, якщо роботодавець провадить

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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На підприємстві А працівників попередили за два місяці про встановлення неповного
робочого часу у зв’язку із значним зменшенням обсягів виробництва. Частина працівників
відмовилась від продовження роботи в нових умовах і була звільнена за п. 6 ст. 36 КЗпП
до закінчення двомісячного терміну попередження. У зв’язку з цим виникла ситуація, коли
працівники, які залишились працювати в нових умовах, вже не встигатимуть виконувати весь обсяг роботи протягом неповного робочого дня. Перед роботодавцем постала
проблема: скасовувати режим неповного робочого часу (але це можливо лише через два
місяці після попередження працівників про це), відмінити попередження працівників і не
запроваджувати режим неповного робочого часу (але в такому випадку працівники, які
не погодились на неповний робочий час, були звільнені за п. 6 ст. 36 КЗпП незаконно,
оскільки звільнення можливе, тільки якщо попередні умови праці не можуть бути збережені), або терміново шукати на місце звільнених нових працівників (а це складно зробити
в стислі строки, особливо коли роботу потрібно виконувати вже зараз).

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
Переважне право на укладення трудового
договору в разі поворотного прийняття на
роботу надається особам, зазначеним у ст. 42
КЗпП, та в інших випадках, передбачених
колективним договором.
Але якщо роботодавець все ж вирішив
встановити неповний робочий час, то для
уникнення ситуації, описаної в прикладі,
можна порадити принаймні не звільняти

працівників за п. 6 ст. 36 КЗпП до закінчення
терміну попередження про зміну істотних
умов праці. Це дасть змогу вчасно оцінити
ситуацію та дійти висновку про доцільність
запровадження неповного робочого часу.
Якщо протягом терміну попередження велика кількість працівників надасть відмову
від продовження роботи в нових умовах,
запроваджувати неповний робочий час
буде недоцільно, принаймні не для всіх
працівників.

Зверніть увагу
Різниця між скороченням чисельності та штату працівників
Часто працівники кадрових служб та й самі
керівники підприємств плутають поняття «скорочення штату» та «скорочення чисельності»
працівників підприємства. Ці поняття не тотожні.
Чисельність працівників — це списочний
їх склад, і скорочення чисельності працівників
передбачає зменшення їх кількості. Штат працівників — це сукупність посад, установлених
штатним розписом підприємства. Тому скорочення штату призводить до зміни штатного
розпису за рахунок ліквідації певних посад

або зменшення кількості штатних одиниць за
певними посадами.
Наприклад, штатним розписом передбачена
посада водія автотранспортних засобів, і її обій
мають п’ять працівників. Якщо скорочується
посада — то п’ятеро працівників звільняються
за скороченням штату, якщо скорочується
чисельність — посада водія автотранспортних
засобів залишається незмінною, але чисельність
працівників, що її займають, скорочується (наприклад, до двох осіб).
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Сегодня в рубрике:

Организация труда беременных:
сохранение трудового
договора
c. 26

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Организация

труда беременных:
сохранение трудового
договора
В продолжение темы трудовых отношений с беременными
женщинами — работниками предприятия в статье рассмот
рены ситуации, при возникновении которых возможно сохранение и продление с ними трудового договора
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уществует три ситуации, связанные с
необходимостью сохранения трудовых
договоров с беременными женщинами. Рассмотрим их по мере убывания установленных законодательством социальных
гарантий при решении таких ситуаций (часть
третья ст. 184 КЗоТ).

Ситуация первая: нельзя уволить
Если предприятие не ликвидируется, то
увольнение беременных женщин по инициативе работодателя не допускается ни
по одному из пунктов ст. 40 и 41 КЗоТ.
Осложнение в связи с необходимостью
продолжения работы беременной женщины
может возникнуть только по п. 6 ст. 40 КЗоТ,
который предусматривает, что трудовой договор может быть расторгнут в случае восстановления работника, ранее выполнявшего эту
работу. Может случиться, что такое рабочее
место занято беременной женщиной. А два
работника на одном месте работать не могут.
Ситуация усугубляется еще и тем, что в
соответствии со ст. 33 КЗоТ без согласия работника даже временный перевод на другую
работу запрещен. Это касается и беременных
женщин (часть третья ст. 33 КЗоТ).
Описанную социально-трудовую коллизию
можно разрешить путем перемещения работника без его согласия на том же предприятии
на другое рабочее место в пределах специальности, квалификации или должности,
обусловленной трудовым договором (часть
вторая ст. 32 КЗоТ). Такое решение можно
принять как относительно работающего, так
и относительно восстанавливаемого работника. Также в этом случае можно перевести
беременную женщину с ее согласия на более
легкую работу (ст. 178 КЗоТ).
Документальное оформление кадрового
решения о продолжении заключенного с
беременной женщиной трудового договора,
например, в случае ее отказа от перевода на
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другую работу по рекомендации аттестационной комиссии в связи с несоответствием
занимаемой должности, приведено в приложениях 1 и 2.
В рассматриваемом случае предполагается следующее:
• Положением о порядке проведения
аттестации руководителей, профессионалов
и специалистов предприятия предусмотрено,
что в случае отказа работника от перевода
на другую работу, соответствующую его профессиональному уровню, работодатель по
результатам аттестации имеет право уволить
работника по п. 2 ст. 40 КЗоТ;
• женщина заявила о своей беременности после ознакомления с утвержденными
в приказе по предприятию мероприятиями
по выполнению рекомендаций аттестационной комиссии.
В приведенных документах (заявление
беременной женщины о сохранении трудового договора — приложение 1, приказ
по предприятию о сохранении трудового
договора — приложение 2) отправной точкой кадрового решения было ознакомление
беременной женщины с утвержденными в
приказе мероприятиями по результатам аттестации. Отсюда и содержание документов.
Отправной точкой также может стать ознакомление аттестуемой работницы, к примеру,
с негативным отзывом на нее, аттестационным
листом или графиком проведения аттестации.
В таком случае содержание документов будет
несколько иным, но сами документы останутся
те же — это заявление и приказ.

Ситуация вторая:
уволить с трудоустройством
и сохранением средней зарплаты
в течение трех месяцев на период
трудоустройства
Эта ситуация характерна для случая увольнения беременной женщины по окончании
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срочного трудового договора. На период
трудоустройства за ней сохраняется средняя
заработная плата, но не более трех месяцев
со дня истечения трудового договора (а не
со дня увольнения).
Значительное внимание ситуации, связанной с окончанием у беременной женщины
срочного трудового договора, уделено в п.
9 комментария к ст. 184 КЗоТ Научно-практического комментария к законодательству
Украины о труде1 (далее — Комментарий
от 2010 г.).
Особенности этой ситуации также рас
смотрены в письме Минсоцполитики Украины от 01.03.2010 г. № 39/06/186-10 об
увольнении женщин по инициативе работодателя (далее — Письмо № 39).
В упомянутых разъяснительных материалах схема увольнения беременной женщины
в связи с окончанием трудового договора
предусматривает наличие предупреждения
со стороны работодателя как требования прекращения трудовых отношений (ст. 39(1) КЗоТ).
Примеры документов по увольнению
беременных женщин с трудоустройством
приведены в приложениях 3–5.
Предупреждение о предстоящем увольнении в связи с окончанием срочного трудового
договора (приложение 3) с уведомлением о
недопущении беременной женщины к работе
после окончания трудового договора является юридическим фактом, в силу которого
срочный трудовой договор не трансформируется в бессрочный (Письмо № 39). При
этом не допускается разрыва во времени
между увольнением и трудоустройством.
Приказ об увольнении (приложение 4)
издается тогда, когда найдена возможность
трудоустройства беременной женщины.
В нем предусматривается и увольнение по
окончании срочного трудового договора (т. е.
ранее даты издания приказа), и одновремен-

ное трудоустройство беременной женщины
с ее согласия и сохранением за ней на период
трудоустройства средней заработной платы.
При таком оформлении кадрового решения
задокументированного разрыва между увольнением и трудоустройством нет.
Предусмотренная частью третьей ст. 184
КЗоТ социальная гарантия по сохранению
средней заработной платы за женщиной на
время трудоустройства применяется после
истечения срока трудового договора (а не
увольнения) и действует в течение трех
месяцев трудоустройства. Если после трудоустройства фактическая заработная плата
окажется ниже средней до трудоустройства,
то выплачивается фактический заработок.
В случае, когда на должность, по которой
у беременной женщины окончился трудовой
договор, никто не претендует, она может
быть трудоустроена на прежней должности,
но только на период беременности.
Если женщина отказывается от трудо
устройства по специальности без уважительной причины, она может быть уволена
с работы на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ (по
истечении срока трудового договора), даже
если после истечения срока прошло два или
три месяца.
Независимо от того, соглашается ли женщина на предложение о трудоустройстве или
нет, запись в трудовой книжке о прекращении
трудового договора делается обязательно
(приложение 5).
Приказ об увольнении и соответствующая
запись в трудовой книжке сформулированы
с учетом специальной нормы части третьей
ст. 184 КЗоТ.

1 Научно-практический комментарий к законодательству

Украины о труде / В. Г. Ротань, И. В. Зуб, О. Е. Сонин. — 11-е
изд. — К.: Правова єдність, 2010. — с. 432.

Ситуация третья:
уволить с трудоустройством
в случае ликвидации предприятия
Увольнение беременных женщин по
инициативе работодателя допускается в
случае полной ликвидации предприятия,
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учреждения, организации с обязательным
трудоустройством.
Формулировка «увольнение… с трудо
устройством» означает, что разрыв во времени
между увольнением и трудоустройством не
допускается (п. 8 комментария к ст. 184 КЗоТ
Комментария от 2010 г., с. 431). При этом
предполагается недопущение указанного разрыва ни фактически, ни задокументировано.
В таком случае увольнение беременной
женщины возможно на основании п. 5 ст. 36
КЗоТ в порядке перевода с согласия женщины
на предприятие-правопреемник (при наличии) или на другое предприятие (если при
ликвидации у правопреемника недостаточно
вакансий для трудоустройства).
Как отмечается в упомянутом выше п. 8
комментария к ст. 184 КЗоТ, выполнение
ликвидированным предприятием обязательства по трудоустройству беременных
женщин не имеет необходимого механизма
обеспечения. В таких случаях по судебным
решениям взыскание среднего заработка
за время вынужденного прогула беременной женщины возможно в соответствии со
ст. 240(1) КЗоТ с органа, уполномоченного
управлять имуществом ликвидированного
предприятия, или гражданско-правового
собственника.

Примеры документов по увольнению
беременной женщины с трудоустройством в
случае ликвидации предприятия приведены
в приложениях 6–10.
Приказ об увольнении беременной женщины по переводу на другое предприятие
(приложение 9) основывается на договоренности между предприятиями (приложение 6), достигнутой после предупреждения
об увольнении (приложение 7), и заявлении
женщины с согласием на увольнение по
переводу (приложение 8).
Пример записи в трудовой книжке об
увольнении приводится в приложении 10.
При этом ссылки делаются на две статьи
КЗоТ: п. 5 ст. 36 (по общему правилу) и часть
третью ст. 184 (по специальному правилу).
Напомним, что в случае массового увольнения работников по ст. 49(2) КЗоТ работодатель одновременно с предупреждением
о предстоящем увольнении информирует о
таком увольнении государственную службу
занятости.
Приведенные примеры кадровых решений по сохранению трудовых договоров с
беременными женщинами считаем в достаточной степени нормативно и методически
обоснованными, поэтому они могут быть
использованы в практической работе.

Пример документирования продолжения трудового договора
с беременной женщиной в случае ее неаттестации
Приложение 1
Пример заявления беременной женщины с отказом от перевода
по результатам аттестации на другую работу
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор» Козаку Д. И.
бухгалтера Медведевой В. И.
Заявление
Сообщаю о своей беременности — медицинское заключение от 25.02.2016 г. прилагаю. В связи с этим отказываюсь от предусмотренного приказом по предприятию
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от 10.02.2016 г. № 10-ОД перевода по результатам аттестации на другую работу,
соответствующую моему квалификационному уровню. И прошу на основании специальной нормы действующего законодательства относительно беременных женщин
(часть третья ст. 184 КЗоТ) не увольнять меня в этом случае с занимаемой должности.
01.03.2016 г.				

Медведева		

В. И. Медведева
Приложение 2

Пример приказа об отмене выполнения рекомендации
аттестационной комиссии в части перевода беременной женщины
на другую работу
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.03.2016			

г. Запорожье			

№ 20-ОД

Относительно выполнения
мероприятий по результатам
аттестации работников
Бухгалтер Медведева В. И. 1 марта 2016 г. сообщила о своей беременности.
В связи с этим она отказалась от предусмотренного приказом по предприятию от
10.02.2016 г. № 10-ОД перевода по результатам аттестации на другую работу, соответствующую ее квалификационному уровню.
Утвержденным на предприятии Положением о порядке проведения аттестации
руководителей, профессионалов и специалистов предприятия предусмотрено, что
в случае отказа работника от перевода на другую работу, соответствующую его
профессиональному уровню, работодатель по результатам аттестации имеет право
уволить работника по п. 2 ст. 40 КЗоТ.
С учетом изложенного, а также просьбы Медведевой В. И. о продолжении трудового договора, руководствуясь частью третьей ст. 184 КЗоТ в части социальных
гарантий для беременных женщин,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. не принимать к исполнению рекомендацию аттестационной комиссии в части перевода бухгалтера
Медведевой В. И. на другую работу, соответствующую ее квалификационному
уровню.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основания:
1. Заявление Медведевой В. И. от 01.03.2016 г.
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2. Докладная записка от 03.03.2016 г. главного экономиста Голуб Т. П. с проектом
приказа.
Председатель правления			
Козак			
Визы
С приказом ознакомлены:
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)

Д. И. Козак

Пример документирования увольнения беременной женщины
по окончании срочного трудового договора с трудоустройством
Приложение 3
Пример предупреждения беременной женщины о предстоящем увольнении
в связи с окончанием срочного трудового договора
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Степаненко Вере Григорьевне,
технику-технологу производственно-технологической лаборатории
от 22 февраля 2016 г.
Предупреждаем Вас, что после окончания 25 февраля 2016 г. срочного трудового
договора Вы к работе не допускаетесь. С учетом нормы части третьей ст. 184 КЗоТ Вы
как беременная женщина на период поиска подходящей работы можете находиться
дома и будете приглашены на предприятие, когда будет найдена возможность Вас
трудоустроить. За период Вашего трудоустройства за Вами сохраняется средняя
заработная плата, но не более трех месяцев со дня истечения срочного трудового
договора.
Если Вы откажетесь от трудоустройства по специальности без уважительной
причины, Вы будете уволены с работы на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ.
Председатель правления		
Старший инспектор по кадрам

Козак			
Сидоренко		

Д. И. Козак
В. К. Сидоренко

Предупреждение о предстоящем увольнении с трудоустройством по окончании
срочного трудового договора получила
23.02.2016 г.				

Степаненко		

В. Г. Степаненко
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Приложение 4
Пример приказа об увольнении беременной женщины
по окончании срочного трудового договора с трудоустройством
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
22.04.2016			

г. Запорожье			

№ 28-П

Об увольнении Степаненко В. Г.
Степаненко В. Г. на время отпуска по уходу за ребенком Панковой Л. Г. работала
на ее должности по срочному трудовому договору, срок которого истек 25 февраля
2016 г. Панкова Л. Г. 26 февраля 2016 г. вышла из отпуска. Степаненко В. Г. 22 февраля 2016 г. была предупреждена об увольнении по окончании срочного трудового
договора. В связи с беременностью ей было предложено не выходить на работу в
ожидании трудоустройства с сохранением на этот период среднего заработка. Есть
возможность ее трудоустройства с 25 апреля 2016 г.
С учетом изложенного и руководствуясь действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Степаненко Веру Григорьевну, техника-технолога производственно-технической
лаборатории, в связи с окончанием срочного трудового договора 25 февраля 2016 г.
уволить с занимаемой должности.
2. За период трудоустройства с 26 февраля по 24 апреля 2016 г. включительно в
связи с беременностью Степаненко В. Г. сохранить за ней среднюю заработную плату.
3. С 25 апреля 2016 г. трудоустроить Степаненко В. Г. на должность пробоотборщика
первого разряда той же лаборатории (п. 2 ст. 36 КЗоТ, часть третья ст. 184 КЗоТ).
Основание: заявление Степаненко В. Г. от 20 апреля 2016 г. о согласии на трудоустройство.
Председатель правления		

Козак			

Д. И. Козак

С приказом ознакомлена 		
22.04.2016 г.

Степаненко 		

В. Г. Степаненко

К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
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Приложение 5
Пример записи в трудовой книжке об увольнении беременной женщины
по окончании срочного трудового договора с трудоустройством

6

25

02 2016 Уволена по окончании срочного трудового
договора с трудоустройством с 25.04.2016
г. на время беременности на должность
пробоотборщика І разряда производственнотехнологической лаборатории (п. 2 ст. 36 КЗоТ,
часть третья ст. 184 КЗоТ).

Приказ
от 22.04.2016
№ 28-П

Пример документирования увольнения беременной женщины
в случае ликвидации предприятия с трудоустройством
Приложение 6
Пример письма-ходатайства предприятия, на которое переводится работница
№ 15 от 22.01.2016 г.
Председателю правления
ПАО «Ново-Ивановское
хлебоприемное предприятие»
В. П. Фурсову
Прошу уволить аппаратчика обработки зерна ІV разряда Стрелкову Валентину
Ивановну по переводу в ПАО «Запорожский элеватор».
Председатель правления		

Козак				

Д. И. Козак
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Приложение 7
Пример предупреждения беременной женщины о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией предприятия
ПАО «НОВО-ИВАНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стрелковой Валентине Ивановне, аппаратчику обработки зерна ІV разряда
от 26 января 2016 г.
Согласно ст. 49(2) КЗоТ предупреждаем Вас, что в связи с ликвидацией предприятия не ранее чем через два месяца трудовой договор с Вами будет расторгнут по
п. 1 ст. 40 КЗоТ.
Одновременно с учетом Вашей беременности в соответствии с частью третьей
ст. 184 КЗоТ предлагаем Вам трудоустройство по профессии аппаратчика обработки
зерна ІV разряда в ПАО «Запорожский элеватор» по договоренности с этим предприятием.
При этом разъясняем, что увольнение в этом случае возможно в порядке перевода на это предприятие с Вашего согласия по п. 5 ст. 36 КЗоТ.
Предлагаем не позднее чем за два месяца дать согласие на перевод или отказаться от него.
В случае Вашего отказа от перевода на предложенную работу Вы можете обратиться за содействием в трудоустройстве в государственную службу занятости или
трудоустроиться самостоятельно.
Председатель правления		
Старший инспектор по кадрам

Фурсов			
Золотарева		

В. П. Фурсов
В. И. Золотарева

Предупреждение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия получила
26.01.2016 г.				

Стрелкова		

В. И. Стрелкова
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Приложение 8
Пример заявления об увольнении беременной женщины в случае
ликвидации предприятия по переводу на другое предприятие
Председателю правления ПАО
«Ново-Ивановское хлебоприемное предприятие»
Фурсову В. П.
аппаратчика обработки зерна ІV разряда
Стрелковой В. И.
Заявление
Согласна при ликвидации предприятия на увольнение с 01.02.2016 г. с учетом
беременности по переводу в ПАО «Запорожский элеватор».
27.01.2016 г. 		

Стрелкова		

В. И. Стрелкова
Приложение 9

Пример приказа об увольнении беременной женщины в случае ликвидации
предприятия по переводу на другое предприятие
ПАО «НОВО-ИВАНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРИКАЗ
28.01.2016			

с. Ново-Ивановка			

№ 15-П

Об увольнении Стрелковой В. И.
УВОЛИТЬ:
Стрелкову Валентину Ивановну, аппаратчика обработки зерна ІV разряда,
с 01.02.2016 г. в связи с ликвидацией предприятия с учетом беременности по переводу в ПАО «Запорожский элеватор» (п. 5 ст. 36 КЗоТ, часть третья ст. 184 КЗоТ).
Основания:
1. Заявление Стрелковой В. И. от 27.01.2016 г.
2. Письмо-ходатайство ПАО «Запорожский элеватор» от 22.01.2016 г. № 15.
Председатель правления		

Фурсов			

В. П. Фурсов

С приказом ознакомлена		
28.01.2016 г.

Стрелкова 		

В. И. Стрелкова

К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
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Приложение 10
Пример записи в трудовой книжке об увольнении беременной женщины
при ликвидации предприятия по переводу на другое предприятие

6

Р еклама

01

02 2016 Уволена в связи с ликвидацией предприятия
с учетом беременности по переводу в ПАО
«Запорожский элеватор» на должность
аппаратчика обработки зерна ІV разряда
(п. 5 ст. 36 КЗоТ, часть третья ст. 184 КЗоТ)

Приказ
от 28.01.2016
№ 15-П

ОПЛАТА ТРУДА

Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 37

Премирование работников:
кто определяет условия
c. 40

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 травні 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

38
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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
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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 квітні-травні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у квітні-травні 2016 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
квітень

травень

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

—

—

квітень

—

—

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

101,0

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2015 р. (базовий місяць)
величина приросту ІСЦ для індексації доходів у квітні 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 року (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 року (114,0 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 року (102,2 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 року (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987
1,020 100 100).
ІСЦ за грудень 2015 р. – березень 2016 р. становив 102,2 % (1,007 1,009 0,996
1,010 100), тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в травні 2016 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 38 %.
Припустимо, що заробітна плата за квітень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у квітні 2016 р. — 1378 грн, у травні — 1450 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалась з січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата у квітні 2016 р., становить 38 %
(138 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 523,64 грн (1378 38 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4223,64 грн (3700 + 523,64).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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Преміювання

працівників:
хто визначає умови

На пряму лінію, а також на пошту редакції регулярно надходять запитання від бухгалтерів підприємств щодо умов
преміювання працівників. Оскільки це питання вже розглядалося на сторінках журналу, у пропонованій статті зосередимо
увагу лише на основних положеннях преміювання, які мають
знати роботодавці

Нормативний акт, що встановлює
умови преміювання
Перше і найголовніше, що має запам’ятати
керівник, бухгалтер та кадровик про преміювання: жодний нормативно-правовий акт
не визначає єдиних, а головне конкретних
умов матеріального стимулювання працівників. Тож і прямої відповіді на запитання
на кшталт: «Яким нормативним актом це
встановлено?», «Де про це можна прочитати?» немає. Розроблення умов преміювання
працівників підприємства є прерогативою
роботодавця (уповноважених служб та
осіб — керівника, кадровика та бухгалтера
тощо).
У ст. 15 Закону про оплату праці зазначено, що форми й системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винаго-

род та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються
підприємствами в колективному договорі з
дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними
угодами.
Держава лише регулює оплату праці працівників підприємств усіх форм власності
шляхом встановлення розміру мінімальної
зарплати та умов і розмірів оплати праці
керівників держпідприємств і працівників
підприємств, установ та організацій, що дотуються з бюджету (ст. 8 Закону про оплату
праці).
КЗпП також не визначає і не встановлює
умов матеріального стимулювання працівників, у т. ч. їх преміювання. Тож умови
матеріального стимулювання працівників,
у т. ч. їх преміювання, є головним болем
осіб, які відповідають за це на підприємстві.
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Розроблення умов преміювання
На допомогу підприємствам щодо розроб
лення та впровадження систем преміювання
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.01.2003 р. № 23
затверджено Методичні рекомендації щодо
організації матеріального стимулювання
праці працівників підприємств і організацій
(далі — Методрекомендації № 23). У цьому
документі визначаються основні терміни,
що дають змогу зрозуміти суть питання
матеріального стимулювання працівників
та розробити на їх основі власні умови.
Насамперед слід звернути увагу на п. 6
Методрекомендацій № 23. У ньому зазначається, що кожна система матеріального
стимулювання має дві групи показників:
• основні показники стимулювання.
Вони є базою, на основі якої визначається
або розраховується розмір матеріального
стимулювання (премії, доплати, надбавки,
заохочувальної виплати тощо);
• показники умов стимулювання. Вони
визначають право на отримання певної
винагороди, встановленої за досягнення,
виконання або перевиконання основного
показника стимулювання, та її розмір.
У свою чергу показники умов стимулювання поділяються на основні та додаткові.
У разі невиконання основних показників умов
стимулювання винагорода не виплачується.
У разі невиконання додаткових показників
умов стимулювання розмір винагороди за
основний показник стимулювання може
бути зменшено.
У п. 9 Методрекомендацій № 23 порядок
побудови систем матеріального стимулювання наведено детальніше. Отже, в положенні
про преміювання мають зазначатися такі
показники:
• основний показник (показники) матеріального стимулювання з визначенням
тієї частки цього показника в абсолютному
або відносному (у відсотках) розмірі, за яку
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встановлюється або нараховується певний
розмір матеріальної винагороди;
• основний (основні) та додатковий
(додаткові) показники умов матеріального
стимулювання;
• розмір (розміри) винагороди за досягнення, виконання або перевиконання
основного показника (показників) матеріального стимулювання;
• розмір зниження загального розміру винагороди в разі невиконання (недотримання)
додаткових показників умов матеріального
стимулювання;
• категорії, групи (професії) працівників або структурні підрозділи, яким за цією
системою нараховується та виплачується
винагорода;
• порядок обліку показників матеріального стимулювання;
• терміни нарахування та виплати винагороди;
• інші додаткові умови, пов’язані з непередбаченими обставинами, які можуть
виникнути на підприємстві незалежно від
працівників.
Інакше кажучи, якщо згадані показники
чітко прописані в колективному договорі чи положенні про преміювання, то ні в
кадровика, ні в бухгалтера запитань щодо
преміювання не виникатиме.
У положенні про преміювання варто
уникати формулювань на зразок: «Може
виплачуватися… », «У розмірі до… », «Не
вище… » тощо. Їх можна застосувати, наприклад, у колективному договорі, якщо в
ньому не планують детально прописувати
умови матеріального стимулювання. Але в
такому разі він має містити посилання на
локальний акт, який конкретизує умови
преміювання працівників.
Наприклад, у колективному договорі може
міститися норма про те, що «за виконання
плану працівникам може виплачуватися
премія в розмірі до 100 % окладу на умовах, встановлених положенням про пре-
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міювання». У такому разі в положенні про
преміювання слід визначити, на яких саме
умовах і в яких саме розмірах виплачується така премія, від чого залежить її розмір
тощо. Якщо ж і в положенні про преміювання
вжити конструкцію на кшталт «Може виплачуватися премія в розмірі до 100 %»), то
знову ж таки має бути посилання на інший
локальний акт, який конкретизує ці умови:
наприклад, наказ керівника тощо. Якщо прий
нято рішення про преміювання у відсотках,
має конкретно зазначатися розмір відсотка
та від якої виплати він обчислюється1.
Чимало запитань виникає, коли йдеться
про преміювання працівників, які перебували
у відпустках, відрядженнях, хворіли, були
мобілізовані тощо. Жодним нормативним
актом, окрім як локальним актом щодо умов
матеріального стимулювання, це не може
бути встановлено2. Тож слід обов’язково
передбачати в локальних нормативних актах
таке: преміювати чи не преміювати, пропор
ційно чи в повному розмірі виплачувати
премію за тих чи інших умов, тій чи іншій
категорії працівників тощо.

Термінологія в положенні
про преміювання
У положенні про преміювання бажано
використовувати ту саму термінологію, що й
у нормативних актах. Це особливо важливо
1 Те ж саме стосується і закріплення в колективних
договорах мінімальних гарантій щодо оплати праці, які
встановлені КЗпП. Наприклад, ст. 108 КЗпП визначено, що
робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі,
встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною)
угодами та колективним договором, але не нижче 20 %
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Невірно в колективному договорі зазначати, що
«робота в нічний час оплачується на умовах, визначених
ст. 108 КЗпП», оскільки 20 % — це мінімальна гарантія,
а конкретний розмір слід вказати в колдоговорі: або ті ж
20 %, або інший розмір.
2 Виняток становить ст. 151 КЗпП, якою визначено,
що протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення до працівника не застосовуються.
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під час врахування премій у разі збереження
за працівниками середнього заробітку.
Визначення основних термінів наведено
в Методрекомендаціях № 23, а саме:
• винагорода — будь-яка одноразова,
періодична або щомісячна матеріальна (грошова чи натуральна) виплата працюючому
на підприємстві, відповідно до показників
та умов цієї виплати, визначених підприємством;
• премія — основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка
виплачується працівникам за результатами
їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих
результатів, визначеними підприємством;
• надбавки та доплати — це законодавчо
гарантовані або нормативно (постанови уряду,
угоди та договори) обумовлені виплати працівникам понад їх основну заробітну плату, які
пов’язані з особливостями та умовами праці,
а також особистими якостями працівників.
Зверніть увагу, в Методрекомендаціях
№ 23 під винагородою маються на увазі премії, надбавки та доплати. Тому в положенні
про преміювання ці поняття слід використовувати окремо, як і окремо визначати
умови їх виплати.
Також необхідно пам’ятати, що винагороди можуть бути складовими фонду
оплати праці, а це важливо в разі збереження середнього заробітку працівникам для
оплати відпусток чи нарахування виплат,
що обчислюються із середньої зарплати за
останні два місяці роботи. Саме ст. 2 Закону про оплату праці, що визначає складові
фонду оплати праці, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій,
відносить до додаткової заробітної плати,
а виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системами та положеннями, компенсаційні
та інші грошові й матеріальні виплати, які
не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені
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зазначеними актами норми — до інших
заохочувальних і компенсаційних виплат.
Необхідно конкретно визначати умови
матеріального стимулювання: премія за
результатами роботи за рік чи все ж таки
винагорода; місячна премія чи квартальна
тощо.
Отже, уважно ставтеся до використання
того чи іншого терміна під час розробки умов
матеріального стимулювання чи підготовки
наказів про його виплату. Слід конкретно
вказувати, яка виплата мається на увазі під
винагородою (премія, надбавка чи доплата),
що запроваджується на підприємстві, щоб у
подальшому в бухгалтерів не виникало запитань щодо їх (не)врахування в середній
заробіток працівника.

Врахування премій під час
обчислення середнього заробітку
Згідно з п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), під час обчислення
середньої заробітної плати в усіх випадках
її збереження враховуються виробничі премії та премії за економію конкретних видів
палива, електроенергії та теплової енергії;
винагорода за підсумками річної роботи та
за вислугу років тощо, крім:
• премій:
— за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, за сприяння впровадженню
винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки й технології;
— за збирання й здавання брухту чорних,
кольорових і дорогоцінних металів, збирання
й здавання на відновлення відпрацьованих
деталей машин, автомобільних шин;

ОПЛАТА ТРУДА

— введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих
премій працівникам будівельних організацій,
що виплачуються в складі премій за результати господарської діяльності);
• виплат, пов’язаних з ювілейними датами, днем народження, за довголітню та
бездоганну трудову діяльність, активну
громадську роботу тощо.
Премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно з
розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Премії, які виплачуються за квартал і більш
тривалий проміжок часу, під час обчислення
середньої заробітної плати за останні два
календарні місяці включаються в заробіток
в частині, що відповідає кількості місяців у
розрахунковому періоді. Якщо робочі дні в
розрахунковому періоді відпрацьовані не
повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої
заробітної плати за останні два календарні
місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається в середній заробіток за розрахункового
періоду 12 місяців шляхом додавання до
заробітку кожного місяця розрахункового
періоду 1/12 винагороди, нарахованої в
поточному році за попередній календарний.
Порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266, жодних особливих умов щодо врахування премій не визначає. Премія, що є
об’єктом оподаткування ЄСВ, враховується
для обчислення середньої зарплати, в т. ч.
якщо в розрахунковому періоді робочі дні
відпрацьовані неповністю.
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Запитання — відповідь

На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу Міністерства соціальної політики України

Нарахування фіксованої індексації
Працівник до вересня 2014 р. працював повний робочий час і його
посадовий оклад становив 3200 грн.
З вересня 2015 р. він працює на 0,54 окладу.
Базовим місяцем для нарахування індексації до вересня 2015 р. є лютий 2011 р. Чи
правильно розраховано суму індексації:
• посадовий оклад за повного робочого
часу до 01.09.2015 р. — 5115,60 грн;
• посадовий оклад за неповного робочого часу з 01.09.2015 р. — 5787,60 грн;
• підвищення зарплати за повного
робочого часу — 672,00 грн;
• підвищення зарплати за повного
робочого часу (0,54 окладу) — 362,88 грн.
Розмір індексації за умови, що базовим
місяцем є лютий 2011 р., становить:
• за повного робочого часу — 1103,78 грн;
• за повного робочого часу (0,54 окладу) — 596,04 грн.
Різниця між підвищенням заробітної
плати та сумою індексації становить:
596,04 – 362,88 = 233,16 грн. Чи вірно,
що за період з вересня по грудень 2015 р.
працівнику було нараховано фіксовану
індексацію в розмірі 233,16 грн за місяць?
Пунктом 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), передбачено, що якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації
визначається із розрахунку повного робочого
часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Отже, якщо у вересні 2015 р. відбулося
підвищення заробітної плати із розрахунку
повного окладу на 672,00 грн (5787,60 –
5115,60), то сума індексації у вересні, визначена як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати, мала
становити 431,78 грн (1103,78 – 672,00).
Враховуючи, що працівник працював
неповний робочий час (0,54 окладу), сума
його індексації з вересня по грудень 2015 р.
має становити 233,16 грн (431,78 × 0,54).
У разі підвищення заробітної плати
фіксована індексація зменшується
на суму підвищення. З 01.01.2016 р.
заробітна плата того ж працівника збільшилася на 51,90 грн:
• до 01.01.2016 р. за 0,54 окладу:
5787,60 ×0,54 = 3125,30 грн;
• з 01.01.2016 р. за 0,54 окладу:
5883,70 × 0,54 = 3177,20 грн.
Фіксована індексація з 01.01.2016 р.
становить 233,16 – 51,90 = 181,26 грн за
місяць.
Працівнику нараховано фіксовану індексацію за січень – лютий 2016 р. у сумі
181,26 грн за місяць. Вона виплачуватиметься до наступного підвищення заробітної плати. Чи правий працівник, якщо він
вважає, що йому потрібно нараховувати
індексацію за вересень – грудень 2015 р.
у розмірі 596,04 грн за місяць, за січень –
лютий 2016 р. — 616,87 грн за місяць?
Відповідно до змін, внесених постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013
до Порядку № 1078, передбачено, що
якщо розмір підвищення заробітної пла-
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ти (в місяці підвищення тарифних ставок
(окладів)) не перевищує суми індексації,
що склалась у місяці підвищення заробітної
плати, сума індексації в цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації
та розміром підвищення заробітної плати.
Враховуючи зазначене, якщо працівнику
в січні 2016 р. підвищено посадовий оклад і
у зв’язку з цим заробітна плата в розрахунку
за місяць підвищилася на 96,10 грн, то сума
індексації, визначена у вересні 2015 р., має
бути зменшена на суму підвищення заробітної
плати. Сума індексації в січні 2016 р. має становити 181,27 грн ((431,78 – 96,10) × 0,54).
Визначена таким чином сума індексації
має нараховуватись до наступного підвищення заробітної плати. Якщо індекс споживчих
цін, розрахований наростаючим підсумком
у період між підвищенням тарифних ставок (окладів), перевищить поріг індексації
(103 %), то до визначеної суми індексації
додаватиметься нова сума індексації.

Розрахунок індексації
в разі переведення працівника
в середині місяця
Працівника перевели 15 березня з
посади А на посаду Б. За посадою
А оклад востаннє підвищувався

ОПЛАТА ТРУДА

у вересні 2015 р., за посадою Б — у лютому 2016 р. (базові місяці вересень і
лютий). Як розрахувати індексацію такому працівнику, якщо переведення відбулося в середині місяця? Як діяти, якщо
йому було встановлено фіксовану суму
індексації?
Якщо працівника в березні 2016 р.
переводять з посади А на посаду Б,
то базовим місяцем вважатиметься
місяць підвищення посадового окладу за
посадою Б, тобто лютий 2016 р.
Якщо за посадою А працівник отримував
фіксовану суму індексації, то відповідно до
Порядку № 1078 її збереження не передбачено, вона втрачається. Але госпрозрахункові
підприємства в колдоговорах можуть передбачати такі моменти, у т. ч. збереження
суми індексації.
У той же час у разі збереження окремим
працівникам фіксованої суми індексації
втрачається забезпечення єдиного підходу
під час проведення індексації. Можуть виникнути ситуації, коли за однаковою посадою
нараховуються різні суми індексації.
Отже, якщо переведення відбулося в середині місяця, то розрахунок виконується
пропорційно відпрацьованому часу за попереднім та новим місцем роботи.

Що нового
Форма № 1ДФ і військовий збір: змінилася позиція ДФСУ
У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) у категорії 103.25 розміщено
відповідь на запитання «Яка сума нарахованого
доходу відображається в рядку «Військовий
збір» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ?».
Коротка відповідь: у рядку «Військовий збір»
відображається загальна сума нарахованого
доходу.

До 06.11.2015 р. відповідь була іншою, а саме
(коротка): загальною сумою нарахованого доходу, з метою відображення в рядку «Військовий
збір» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ,
є загальна сума нарахованого доходу, з якої
утримується військовий збір.
Врахуйте це під час заповнення ф. № 1ДФ
за І квартал 2016 р.
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уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:
Командировка за границу:
«стандартные» расчеты c. 46
Доставка работников к месту
c. 53
работы и обратно
Брак на производстве по вине
c. 61
работника
Требования об уплате долга
(недоимки) по ЕСВ: действия
c. 69
предприятия
ЕСВ и НДФЛ: корректировка
по мобилизованным
c. 73

Ірина ПІСОЦЬКА,
консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Відрядження

за кордон:
«стандартні»
розрахунки

У ході господарської діяльності в підприємства можуть виникнути ситуації, які потребуватимуть відправлення працівників
у відрядження, зокрема за кордон. Про те, що потрібно знати
про направлення працівників у закордонне відрядження,
які суттєві моменти слід враховувати роботодавцю під час
розрахунків з відрядженими працівниками, йдеться в статті
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І

нструкція про службові відрядження в ме
жах України та за кордон від 13.03.1998 р.
№ 59 (далі — Інструкція № 59) є обо
в’язковим нормативним документом для
бюджетних організацій. Госпрозрахункові
підприємства мають розробити внутрішні локальні акти про відрядження, основою яких може слугувати Інструкція № 59.
Вважатимемо, що госпрозрахункові підприємства «підігнали» її норми під особливості своєї діяльності, деталізувавши деякі
з них, тому далі посилатимемося на норми
Інструкції № 59. Крім того, у питаннях щодо
відряджень підприємства мають керуватися
нормами п. 170.9 ПКУ і ст. 121 КЗпП.
Отже, відрядженням за кордон є поїздка
працівника за розпорядженням керівника на
певний строк до іншої країни для виконання
службового доручення поза місцем його
постійної роботи. Направлення працівника
підприємства у службову поїздку за кордон
обов’язково оформлюється наказом чи розпорядженням керівника після затвердження
технічного завдання, в якому визначаються
мета виїзду, завдання та очікувані результати
відрядження, строк та умови перебування за
кордоном (п. 1 розділу ІІІ Інструкції № 59).
У разі поїздки за запрошенням подається
також його копія з перекладом. Заплановані
витрати перед відрядженням можна узагальнити в кошторисі.
Усі ці документи відіграють значну роль
для розрахунку суми добових та компенсування інших витрат, понесених у відрядженні.
Посвідчення про відрядження не є обо
в’язковим документом.
У пп. 170.9.1 ПКУ встановлено, що сума
добових визначається в разі відрядження:
• у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує
наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно з
наказом про відрядження та відповідними
первинними документами;
• до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи
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(дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про
відрядження та відмітками уповноваженої
службової особи Державної прикордонної
служби України в закордонному паспорті
або документі, що його замінює.
За відсутності зазначених підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої
службової особи Державної прикордонної
служби України в паспорті або документі, що
його замінює, сума добових включається до
оподатковуваного доходу платника податку.
Вважаємо, що відмітки про перетинання
державного кордону України в закордонному паспорті працівника мають важливе
значення, і їх слід робити. Так підприємство
убезпечить себе від певних ризиків у майбутньому в разі перевірки контролюючими
органами.

Видача авансу для закордонного
відрядження
Перед направленням працівника у відрядження підприємство має забезпечити
його коштами (авансом) для здійснення
поточних витрат під час службової поїздки
(п. 4 розділу I, п. 11 розділу ІІ, п. 5 розділу ІІІ
Інструкції № 59, ст. 121 КЗпП). Сума авансу
визначається роботодавцем самостійно, але
обов’язково має покривати добові, витрати на
проїзд та оренду житла. Строків видачі авансу
законодавством не передбачено. Зазвичай
його видають після підписання наказу про
відрядження і до від’їзду працівника.
Невидача авансу на відрядження може
розглядатися як порушення трудового
законодавства. Міністерство доходів і
зборів України в листі від 03.07.2013 р.
№ 6091/6/99-99-22-02-04-15/169 зазначало, що роботодавець зобов’язаний забезпечувати працівника коштами на відрядження у вигляді авансу лише в тому
разі, якщо такий обов’язок передбачено
колективним чи трудовим договором або
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іншими розпорядчими актами підприємства, в яких прописані умови праці. В усіх
інших випадках видача авансу у зв’язку з
направленням працівника у відрядження є
правом роботодавця, а не його обов’язком.
Такий висновок, вважаємо, зроблено на
підставі частини першої ст. 121 КЗпП, яка
визначає, що працівники мають право на
відшкодування витрат та одержання інших
компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями. Але все-таки не рекомендуємо
так робити, оскільки частина друга ст. 121
КЗпП містить норму, якою встановлено,
що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час
перебування у відрядженні, вартість проїзду
до місця призначення і назад та витрати
по найму жилого приміщення в порядку і
розмірах, встановлюваних законодавством.
Також не слід забувати, що заборонено
видавати підзвітні кошти працівнику, який
не прозвітував у повному обсязі за раніше
отримані кошти (п. 2.11 Положення про
ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637; далі —
Положення № 637).
Аванс на відрядження за кордон видається в національній валюті держави, до
якої відряджається працівник, або у вільно
конвертованій валюті. Якщо загальна сума в
іноземній валюті має дробову частину, можливе застосування арифметичного правила
округлення до повної одиниці.
Нормативними актами з питань валютного регулювання та контролю не передбачено видавати аванс на поїздки за кордон
у гривнях. Винятком може бути ситуація,
коли аванс видається частково в гривнях,
а частково — у валюті, адже працівник
може понести витрати на території України,
наприклад, для придбання квитків на літак
(лист Міністерства фінансів від 04.06.2007 р.
№ 31-26030-12/23-3982/4279). Для уникнення зайвих питань під час перевірки та-
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кий момент краще зафіксувати в наказі чи
кошторисі витрат на відрядження.
Для видачі авансу у валюті роботодавець
може використовувати свій поточний валютний рахунок (п. 2.1 Правил використання
готівкової іноземної валюти, затверджених
постановою НБУ від 30.05.2007 р. № 200;
далі — Правила № 200). Якщо ж такого рахунку немає, його слід відкрити та придбати
іноземну валюту тільки в уповноважених
банках чи інших фінансових закладах, які
мають ліцензію НБУ на торгівлю іноземною
валютою виключно на міжбанківському
валютному ринку України (лист НБУ від
16.08.2004 № 46-009/285-8297).
Тобто для видачі авансу купувати іноземну
валюту в пунктах обміну чи у фізичних осіб
заборонено, оскільки працівник діє від імені
і за дорученням юридичної особи. Пункти
обміну валюти мають право здійснювати
обмінні операції тільки з фізичними особами — резидентами і нерезидентами.
Під час перебування за кордоном особа
може обміняти вільноконвертовану іноземну
валюту, про що мають свідчити підтвердні
документи. У разі ж їх відсутності перерахунок
витрат, понесених у відрядженні, виконуватиметься зважаючи на крос-курс, розрахований
за офіційним обмінним валютним курсом,
встановленим НБУ на день затвердження
звіту про використання коштів, наданих на
відрядження (п. 19 Інструкції № 59).

Облік розрахунків під час
відрядження за кордон
Як відомо, з ухваленням нової редакції
розділу ІІІ «Податок на прибуток» ПКУ зник
ли обмеження та спеціальні правила щодо
відображання операцій у частині відряджень,
у т. ч. закордонних, у складі так званих податкових витрат. Тепер слід покладатися на
їх бухгалтерський облік (пп. 134.1.1 ПКУ),
оскільки за його правилами (з урахуванням

№5 (118) май 2016

норм ПКУ) обчислюється об’єкт оподаткування податком на прибуток.
У бухобліку відображенню у складі вит
рат підлягають витрати будь-якого розміру, пов’язані з відрядженням. П(С)БО 16
«Витрати» обмежень для них не містить.
Винятком можуть бути обмеження, які встановлює сам роботодавець. Усі витрати (крім
добових) мають бути документально підтверджені, адже без оригіналів документів
неможливе й проведення в бухгалтерському
обліку (ст. 9 Закону про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні від
16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 44.1 ПКУ).
Головним моментом під час відображення
авансу та витрат на закордонні відрядженні в
обліку є визначення гривневого еквівалента
іноземної валюти. Адже іноземна валюта в
бухгалтерському обліку відображається як
у номінальних величинах валюти (долар,
євро тощо), так і в гривнях.
У разі видачі іноземного авансу утворюється дебіторська заборгованість працівника
за дебетом субрахунка 372 «Розрахунки з
підзвітними особами», гривневий еквівалент
якої прераховуватиметься згідно з п. 5-6
П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів»
за курсом НБУ на дату видачі авансу.
Подальший облік залежатиме від того,
як погашатиметься заборгованість: коштами (повернення невикористаного авансу
тощо — монетарна стаття) або роботами
чи послугами, витрати на які понесено у
відрядженні (не пов’язано з надходженням
коштів — немонетарна стаття).
Якщо в закордонному відрядженні працівником були понесені витрати в межах
виданого авансу, то курсових різниць не
виникатиме. Коли ж працівник витратить
менше, ніж отримано грошових коштів, то
залишок авансу він повинен повернути в касу
підприємства. У свою чергу частина такої
дебіторської заборгованості буде монетарною статтею, за якою потрібно нарахувати
курсові різниці.

УЧЕТ И НАЛОГИ

Якщо суми авансу у відрядженні не вистачило і працівник додатково витратив
власні кошти, підприємство матиме кредиторську заборгованість, яку врахує за курсом
на дату звітування. Повернути такі кошти
потрібно тільки в гривні, а курсові різниці
розраховувати не потрібно, адже це буде
немонетарною статтею. У разі коливання
курсів можливе виникнення різниць, які
відносять на інші доходи чи витрати операційної діяльності.

Готівкова форма розрахунку в разі
закордонного відрядження
Аванс відрядженому працівникові може
видаватися готівкою. Законодавством
України питання документального оформлення готівкового обліку іноземної валюти
в касі прямо не врегульовано. Для цих цілей
можна застосовувати ті ж бланки первинних
документів, що й для обліку гривневої готівки, касовий обік потрібно вести по кожному
найменуванню іноземної валюти окремо за
аналогією з обліком гривень і з урахуванням
норм валютного регулювання.
На прикладі 1 (с. 50) розглянуто порядок
готівкових розрахунків у разі закордонного
відрядження.

Безготівкова форма розрахунку
в разі закордонного відрядження
Аванс відрядженому працівникові може
перераховуватися в безготівковій формі на
відповідний рахунок для використання із
застосуванням платіжних карток.
Відповідно до п. 4 Інструкції № 59 аванс
на відрядження можна видавати на корпоративну банківську платіжну картку, грошові
кошти якої є власністю підприємства. У разі
списання вони вважаються виданими під
звіт держателю такої картки. Таким чином,
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ПРИКЛАД 1

Видача авансу на відрядження в готівковій формі
в гривнях та вільноконвертованій валюті
За розпорядженням керівника підприємства менеджер з продажів Захарченко М. В.
направляється у відрядження із 16.05.2016 р. до м. Дрездена строком на п’ять днів для
пошуку нових ринків збуту продукції.
З поточних рахунків підприємства 11.05.2016 р. знято та видано аванс працівнику в
сумі: 10 000,00 грн та 500,00 євро.
Після повернення з відрядження Захарченко М. В. підтвердив відмітками в паспорті
перетин кордону та надав усі оригінали документів на підтвердження таких витрат:
— придбання авіаквитків економ-класу за маршрутом Київ – Дрезден, Дрезден –
Київ — 10 000,00 грн;
— проїзд громадським транспортом у Німеччині — 50,00 євро;
— проживання в готелі (п’ять діб) — 300,00 євро.
Добові згідно з Положенням про відрядження — еквівалент 30 євро на добу за курсом
НБУ на дату видачі. Курс НБУ — 30,00 грн/1 євро.
В обліку розрахунки можна відобразити так:
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Сума

1

Оприбутковано в касу підприємства гривні

301

311

10 000,00 UAH

2

Оприбутковано в касу підприємства євро:
500,00 євро х 30,00 грн/1 євро = 15 000,00 грн

302

312

500 EUR
15 000,00 UAH

1

Видано аванс на відрядження Захарченку М. В.
у гривні для придбання авіаквитків

372

311

10 000,00 UAH

2

Видано аванс на відрядження Захарченку М. В.
в євро

372

312

500 EUR
15 000,00 UAH

— витрати на придбання авіаквитків за маршрутом

93

372

10 000,00 UAH

— добові за п’ять днів перебування у відрядженні
30,00 євро х 5 дн. = 150,00 євро, 150,00 євро х
30,00 грн/1 євро = 4 500,00 євро

93

372

150,00 EUR
4 500,00 UAH

— витрати на проїзд громадським транспортом
у Німеччині

93

372

50,00 EUR
1 500,00 UAH

— витрати на проживання в готелі протягом
п’яти діб

93

372

300,00 EUR
9 000,00 UAH

Списано витрат на збут після затвердження
авансового звіту, у т. ч.:

3
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передача картки працівнику до списання
коштів з неї ще не означає, що вся сума,
яка перебуває на картковому рахунку підприємства, отримана працівником під звіт.
Адже датою видачі авансу буде день, коли
банк списав кошти з карткового рахунку,
про що свідчитиме банківська виписка за
цей день. Головне — контроль за списаними
коштами, адже вони мають бути використані
виключно за цільовим призначенням.
Працівник у разі отримання готівки з
карткового рахунку із застосуванням корпоративної картки може використовувати
їх за призначенням без оприбуткування в
касі (п. 2.12 Положення № 637).
Невикористаний залишок коштів на корпоративному картковому рахунку може бути
повернутий на рахунок, з якого кошти були
перераховані, або на інший рахунок підприємства чи в касу.
Підприємство, не маючи валютного рахунку, може зарахувати гривні на корпоративну
платіжну картку. За кордоном з неї списуватимуться кошти в іноземній валюті країни
відрядження. Така операція вважатиметься

купівлею іноземної валюти підприємством
у банку на умовах, визначених договором
на обслуговування рахунку.
За відсутності в підприємства корпоративних платіжних карток грошові аванси
працівникам можуть нараховуватися на їх
особисті платіжні картки. У разі перерахування
грошових коштів на таку картку вони одразу
вважаються виданими під звіт працівнику в
момент їх зарахування, а не на дату списання
грошей з карткового рахунку. А отже, після
закінчення відрядження працівнику слід
прозвітувати про всю суму, перераховану на
його особистий картковий рахунок.
Якщо підприємство нарахувало працівнику аванс на закордонне відрядження у
гривнях на особисту платіжну картку, то у
звіті про їх використання витрати, наприклад,
на придбання валюти, працівник не може
відобразити, оскільки виступає довіреною
особою підприємства. Витрати в іноземній
валюті слід відображати як перевитрату
валюти, а гривневий аванс — як його невикористання, за мінусом суми, еквівалентної
добовим.

ПРИКЛАД 2

Видача авансу на відрядження на корпоративну картку
в національній валюті держави, до якої відряджається працівник
Підприємство направляє заступника директора Іваненка П. В. у відрядження до Лондона
з 23.05.2016 р. строком на три дні для проведення ділових переговорів щодо майбутньої
співпраці з потенційним контрагентом. Йому видано корпоративну картку в англійських
фунтах стерлінгів (GBR).
Авіаквитки (Київ – Лондон та Лондон – Київ) оплачені підприємством у сумі 30 000,00 грн.
На корпоративну картку 20.05.2016 р. перераховано аванс у розмірі 1000,00 GBR.
Іваненко П. В. 26.05.2016 р. прозвітував про витрачені кошти і надав такі документи:
— чек банкомату від 23.05.2016 р. про зняття готівки на суму 200,00 GBR;
— два автобусних квитки на проїзд з аеропорту і в аеропорт Лондона на суму 20,00 GBR;
— рахунок від 25.05.2016 р. з готелю за проживання протягом трьох діб на суму
300,00 GBR;
— квитанції про безготівкову оплату решти витрат.
Працівник повернув невитрачені кошти в сумі 100,00 GBR.
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ПРИКЛАД 2

Добові згідно з розпорядженням директора становлять еквівалент 25,00 GBR за курсом
НБУ на дату видачі.
Додатково був поданий звіт про роботу у відрядженні та надано підписаний контракт з англійськими партнерами. Відмітки про перетин кордону в закордонному паспорті
Іваненка П. В. наявні.
В обліку розрахунки можна відобразити так:
№
з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський
облік

Сума

Д-т

К-т

Оплата авіаквитків та їх оприбуткування

685
331

311
685

30 000,00 UAH

2

Видано авіаквитки для відрядження до Лондона

372

331

30 000,00 UAH

3

Перераховано аванс на корпоративну картку:
20.05.2016 р., курс НБУ — 38,00 грн/1 GBR

314

312

1000,00 GBR
38 000,00 UAH

4

Зняття готівки з банкомата в Лондоні:
23.05.2016 р., курс НБУ — 37,00 грн/1 GBR

372

314

200,00 GBR
7 400,00 UAH

5

Відображення курсової різниці під час зняття готівки з карткового рахунку: 200,00 GBR
(38,00 грн/1 GBR – 37,00 грн/1 GBR) = 50,00 грн

945

314

200,00 UAH

6

Комісія за зняття готівки:
23.05.2016 р., курс НБУ — 37,00 грн/1 GBR

92

314

10,00 GBR
370,00 UAH

7

Безготівкова оплата проживання в готелі:
25.05.2016 р., курс НБУ — 36,50 грн/1 GBR

372

314

300,00 GBR
10 950,00 UAH

— вартість авіаквитків (Київ – Лондон, Лондон – Київ)

92

372

30 000,00 грн

— вартість автобусних квитків
(23.05.2016 р., курс НБУ — 37,00 грн/1 GBR)

92

372

25,00 GBR
925,00 грн

— вартість проживання в готелі протягом трьох
діб: 25.05.2016 р., курс НБУ — 36,50 грн/1 GBR

92

372

300,00 GBR
10 950,00 грн

— добові за три дні перебування у відрядженні:
25,00 GBR х 3 дні = 75,00/1 GBR;
23.05.2016 р., курс НБУ — 37,00 грн/1 GBR,
75,00 GBR х 37,00 грн/1 GBR = 2 775,00 GBR

92

372

75,00 GBR
2775,00 грн

9

Повернення суми невитрачених коштів у відрядженні:
(26.05.2016 р., курс НБУ — 37,50 грн/1 GBR

302

372

100,00 GBR
3750,00 грн

10

Відображення курсової різниці по заборгованості
працівника на дату повернення: 100,00 GBR х
(37,50 – 37,00 грн/1 GBR) = 50,00 грн

372

714

1

Понесені витрати включено до складу адміністративних відповідно до затвердженого авансового
звіту, у т. ч.:

8

50,00 грн
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Доставка

працівників до місця
роботи й назад
Доставка працівників до місця роботи й назад може бути
організована керівництвом підприємства щонайменше з двох
причин: у зв’язку з територіальною віддаленістю підприємства
(його відділення, філії) від населеного пункту або для зручності
працівників. У першому випадку доставку працівників до місця
роботи можна розглядати як один з обов’язків підприємства,
а в другому — як елемент соціального пакета. З’ясуємо правові
підстави та оподаткування вартості перевезення, якщо воно
здійснюється роботодавцем для зручності працівників

Правові підстави та варіанти
доставки
Відповідно до ст. 9(1) КЗпП підприємство в
межах своїх повноважень та за рахунок власних
коштів може встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціальнопобутові пільги для своїх працівників. Одним із
різновидів таких пільг є доставка працівників
підприємства до місця роботи й назад.
Законодавство не містить чітких вказівок
щодо організації перевезення працівників:
все залежить від ініціативи та можливостей підприємства. Так, питання доставки
працівників до роботи й назад може бути
вирішено в такий спосіб:
• перевезення працівників власним транспортом підприємства;
• залучення сторонніх транспортних
організацій;

• оренда особистого транспорту когось
із працівників;
• забезпечення працівників проїзними
документами;
• компенсація працівникам вартості
проїзду.
Крім того, підприємство вправі встановити, на яких фінансових умовах працівники зможуть користуватися службовим
транспортом. Це також не прописано в законодавстві, але, зважаючи на практику,
найбільш поширеними є такі умови:
• доставка працівників до місця роботи
й назад надається без жодних умов усім працівникам підприємства і є безкоштовною;
• доставка працівників до місця роботи
й назад зумовлена домовленістю між ними
та роботодавцем і є бонусом за дотримання
трудової дисципліни (наприклад, для тих,
хто не запізнюється на роботу);
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• доставка працівників до місця роботи
й назад за плату.
Відзначимо, що остання умова доставки
по суті є звичайною платною послугою, тому
не може розглядатися як елемент соцпакета.
А з двох перших керівники підприємств найчастіше застосовують безкоштовну доставку
працівників до місця роботи й назад.

Документальне оформлення
Колективна доставка працівників
Усі зобов’язання між роботодавцем та
працівниками щодо виробничих, трудових
та соціально-економічних питань, зокрема
режиму роботи, умов праці, надання пільг,
гарантій, компенсацій тощо, зазвичай регулюються колективним договором (ст. 10
КЗпП, ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-ХІІ).
Якщо роботодавець запроваджує на
підприємстві безкоштовну доставку своїх
працівників у робочі дні до місця роботи
й назад, то це є для них додатковою, порівняно із встановленими законодавством,
соціально-економічною пільгою. На тих підприємствах, де для працівників передбачено
соціальний пакет, доставка працівників до
роботи зазвичай входить до нього разом
з іншими соціальними благами (медичне
обслуговування, страхування життя, харчування під час роботи, оплата навчання,
пільгові позики та ін.).
Якщо на підприємстві є колективний
договір, то надання роботодавцем працівникам додаткових соціальних пільг, у т. ч.
безкоштовної доставки до роботи, документально може бути закріплено в:
• одному з його розділів — «Соціальні
пільги та гарантії»
або
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• Положенні про соціальний пакет на
підприємстві, що є додатком до колективного договору.
За відсутності колективного договору
зобов’язання роботодавця щодо забезпечення
працівників певними видами соціальних
пільг прописуються в їхніх трудових договорах. Сформулювати це можна, наприклад, так: «Для забезпечення своєчасного
початку роботи підприємства Роботодавець
зобов’язується за власний рахунок організувати Працівникові доставку до місця роботи
й назад у робочі дні тижня».
Наявність зобов’язання роботодавця доставляти працівників до роботи в трудовому
або колективному договорі буде підставою
для розробки та затвердження внутрішнього
документа підприємства — Положення про
доставку працівників до роботи або видання
наказу керівника. Який із цих двох документів
оформити, підприємство обирає самостійно.
Головне, щоб у ньому знайшли відображення
всі питання, пов’язані з організацією доставки
працівників до роботи й назад.
Так, у Положенні (наказі) про доставку
працівників до роботи та з роботи доцільно вказати:
• з якою метою вона здійснюється та на
кого поширюється;
• яким транспортом виконуватиметься
перевезення;
• час перевезень (графік);
• маршрут (маршрути) перевезення;
• якими документами буде підтверджуватися факт перевезень та відповідні витрати.
Приклад такого наказу наведено в додатку.
Склад і вид документів, які мають підтверджувати фактичне перевезення працівників, залежить від того, яким транспортом — власним, орендованим чи сторонньої
організації — будуть перевозити працівників.
Якщо працівників до роботи й назад
доставлятиме стороння транспортна організація, то потрібно оформити договір

№5 (118) май 2016

про надання послуг з перевезення і в кінці
кожного місяця оформляти акт прийманняпередачі цих послуг.
У разі оренди транспортного засобу без
водія (наприклад, на підприємстві є водій
(водії), але немає відповідного транспортного засобу) слід оформити договір оренди
і також в кінці кожного місяця оформляти
акт приймання-передачі послуг оренди
транспортного засобу.
Крім того, в разі оренди транспортного
засобу та перевезення працівників власним
транспортом підприємства потрібно:
• закріпити наказом за транспортним
засобом водія із зазначенням його режиму
роботи;
• оформляти документи на придбання
й використання пально-мастильних матеріалів (ПММ).
Якщо працівників перевозитимуть на
постійній основі, варто укласти договір з
постачальником ПММ. Це дасть змогу знач
но спростити документообіг: водій (водії)
заправлятиме транспортний засіб на певних
заправних станціях постачальника і після
закінчення місяця йому буде надано одну
загальну відомість про придбання пального
(тобто не потрібно буде протягом місяця
зберігати окремі чеки від АЗС).
Фактично витрачені пальне й мастильні
матеріали для транспортних засобів списують на підставі подорожніх листів згідно
з їхньою вартістю та відповідно до Норм
витрат палива і мастильних матеріалів на
автомобільному транспорті, затверджених
наказом Міністерства транспорту України
від 10.02.1998 р. № 43.
Швидше за все працівники до місця роботи й назад доставлятимуться автобусом. Як
відомо, на сьогодні відсутня єдина типова
форма подорожнього листа автобуса. Але
підприємству все ж таки потрібно мати
первинний документ, де відображатиметься
щоденний пробіг автобуса та відповідно до
нього кількість використаного пального.
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Форму такого документа підприємство може
розробити й затвердити наказом керівника
самостійно, взявши за основу типову форму. Важливо, щоб були наявні всі необхідні
реквізити первинного документа.

Індивідуальні проїзні документи
або компенсація проїзду
Крім колективної доставки працівників
до місця роботи та у зворотному напрямі
(або навіть за відсутності такої доставки)
деякі підприємства практикують забезпечувати окремих працівників підприємства
проїзними документами чи компенсувати
їм вартість проїзду до місця роботи й назад.
Щодо проїзних квитків, то маються на увазі
саме індивідуальні проїзні квитки, а не ті,
які купують для використання багатьма
працівниками з метою службових поїздок
протягом робочого дня.
Найчастіше індивідуальними проїзними
документами забезпечують або компенсують вартість проїзду тим працівникам, які
проживають за межами населеного пункту,
де розташоване підприємство.
Як і питання колективної доставки до
місця роботи й назад, забезпечення окремих працівників підприємства проїзними
документами або компенсація їм вартості
проїзду до місця роботи й назад мають бути
передбачені в колективному договорі або
трудових договорах з такими працівниками.
Відповідно до пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати вартість проїзних квитків,
які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам
вартості проїзду транспортом загального
користування належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які, у
свою чергу, включаються до фонду оплати
праці. Враховуючи це, питання забезпечення окремих працівників індивідуальними
проїзними квитками або відшкодування їм
вартості проїзду до місця роботи й назад має
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бути прописано в розділі «Оплата праці»
колективного договору.
Крім того, для видання наказу керівника
підприємства, на думку автора, ще має бути
заява конкретного працівника або листклопотання його безпосереднього керівника
щодо видачі йому проїзного квитка або компенсації вартості проїзду до роботи й назад.

Оподаткування вартості
перевезення
Питання оподаткування витрат на доставку працівників до роботи й назад, а також
вартості проїзних квитків чи суми компенсації за проїзд завжди хвилювало працівників
бухгалтерії, оскільки в законодавстві воно
чітко не прописано.
Протягом останніх років бухгалтери зазвичай керувалися відповідями податківців
щодо цієї теми, розміщеними в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі
(ЗІР). Але нещодавно вийшов лист ДФСУ
від 02.03.2016 р. № 4809/6/99-99-17-0303-15 (далі — Лист № 4809), присвячений
саме оподаткуванню ПДФО і ЄСВ вартості
перевезення працівників до місця роботи й
назад, який ми й розглянемо.

ПДФО
У Листі № 4809 податківці «завуальовано»
висловлюють свою думку щодо оподаткування ПДФО вартості перевезення працівників
до місця роботи й назад. Так, посилаючись
на пп. 164.2.17 ПКУ вони зазначають, що
вартість безоплатно отриманих від роботодавця товарів/послуг є для працівників
додатковим благом і, відповідно, має бути
включена до їхнього загального місячного
(річного) доходу. А враховуючи, що дохід
у вигляді безкоштовної доставки до місця
роботи й назад надається в негрошовій
формі, база оподаткування визначається з
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урахуванням «натурального» коефіцієнта.
Далі йде формула, за якою розраховується
«натуральний» коефіцієнт, і все… Навіть
без висновку на кшталт «Таким чином…».
На нашу думку, норми, на які вказують
податківці, слід застосовувати в тих випадках, коли можна чітко визначити дохід
конкретної особи — платника ПДФО. Наприклад, якщо підприємство забезпечує
проїзними квитками окремих працівників,
підтвердженням чого є відомість (список) на
видачу таких квитків з персональними підписами працівників про їх отримання, або
компенсує окремим працівникам вартість
їх проїзду до місця роботи й назад.
Однак якщо здійснюється колективне
перевезення працівників, як правило, персоніфікований облік наданих транспортних
послуг не ведеться: ніхто ніде не відмічається
та ніхто не контролює кількість працівників,
які користуються послугою підприємства щодо
перевезення. У такому випадку не можна визначити конкретний розмір доходу у вигляді
додаткового блага для кожного із працівників,
отже, немає чого оподатковувати.
У той же час є й такий підхід до цього
питання. Відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ до
оподатковуваного доходу включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165
цього Кодексу), зокрема, у вигляді вартості
використання житла, 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.
З огляду на цю норму вважається, що
якщо доставка працівника на роботу (тут
вже можемо вести мову про персоніфікацію)
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обумовлена в колективному чи трудовому
договорі, то й об’єкта ПДФО немає.
Проте в ЗІР в категорії 103.02 ДФСУ на
запитання «Чи оподатковується юридичною
особою — працедавцем сума компенсації
вартості проїзду до місця роботи та/або з
роботи до дому найманому працівнику?»
надано відповідь, що «проїзд найманого
працівника до місця роботи та/або з роботи до дому не пов’язано з виконанням ним
трудової функції та не підпадає під дію КЗпП,
то в разі прийняття керівником підприємства рішення щодо виплати компенсації за
проїзд працівнику сума такої компенсації
буде оподатковуватися податком на доходи
фізичних осіб на підставі пп. 164.2.17 ПКУ».
Цим самим ДФСУ ніби натякає, що можете
писати в договорі, що вважаєте за потрібне,
але «проїзд найманого працівника до місця
роботи та/або з роботи до дому не пов’язано
з виконанням ним трудової функції».

Військовий збір
Об’єктом оподаткування ВЗ є доходи, що
оподатковуються ПДФО (п. 16(1) підрозділу
10 розділу ХХ ПКУ). Тому якщо можна визначити персональний дохід працівника,
то з нього утримується ПДФО, а також нараховується і утримується ВЗ. Тільки якщо

дохід надається в негрошовій формі, база
оподаткування ВЗ визначається без застосування «натурального» коефіцієнта. Якщо
персональний дохід працівника визначити
неможливо, ВЗ не справляється.

ЄСВ
Щодо нарахування ЄСВ на вартість доставки працівників до місця роботи й назад
як власним транспортом підприємства, так і
орендованим, то податківці в Листі № 4809
надали більш конкретну відповідь — не нараховується (крім оплати праці водіїв). Підставою для цього є п. 7 розділу ІІ Переліку
видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується
єдиний внесок, затвердженого постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
Також вони нагадали про те, що базою
нарахування ЄСВ є суми заробітної плати,
яка включає в себе основну та додаткову
заробітну плату, а також інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній формі. Враховуючи, що вартість
індивідуальних проїзних квитків та сума
компенсації працівникові вартості проїзду
до місця роботи й назад належать до фонду
оплати праці, відповідно, на них слід нараховувати ЄСВ.

ПРИКЛАД 1

Колективна доставка працівників до місця роботи й назад
транспортом підприємства
Згідно з положеннями колективного договору та за наказом керівника підприємство
доставляє своїх працівників до місця роботи та у зворотному напрямі власним транспортом. Перевезення здійснюється мікроавтобусом «Iveco». Водій — працівник підприємства,
його оклад — 5000,00 грн.
За підсумками квітня для перевезення працівників було придбано та використано 500 л
пального вартістю 19,00 грн за 1 л, у т. ч. ПДВ — 3,17 грн на загальну суму 9500,00 грн,
у т. ч. ПДВ — 1585,00 грн, і нараховано амортизацію на вартість мікроавтобуса «Iveco»
в сумі 1500,00 грн (умовно).
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ПРИКЛАД 1

У бухгалтерському обліку операції з доставки працівників до місця роботи й назад
транспортом підприємства можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,
грн

1

Отримано ПММ від постачальника для перевезення працівників

203
641/ПДВ

631
631

7915,00
1585,00

3

Оплачено постачальнику за ПММ

631

311

9500,00

4

Списано вартість ПММ, використаних на перевезення працівників підприємства

23…93

203

7915,00

5

Нараховано амортизацію на транспортний засіб

23…93

13

1500,00

6

Нараховано зарплату водію мікроавтобуса «Iveco»

23

661

5000,00

7

Утримано ПДФО із зарплати водія

661

641/ПДФО

900,00

8

Нараховано ЄСВ на зарплату водія

23

651

1100,00

9

Утримано ВЗ із зарплати водія

661

642/ВЗ

75,00

10

Сплачено до бюджету ПДФО, ВЗ та ЄСВ

641/ПДФО
642/ВЗ
651

311
311
311

900,00
75,00
1100,00

11

Виплачено зарплату водію

661

311

4025,00

ПРИКЛАД 2

Забезпечення працівників індивідуальними проїзними документами
Згідно з положеннями колективного договору окремих працівників підприємства
забезпечують місячними проїзними квитками на чотири види транспорту. Їх придбання покладено на бухгалтерію підприємства, яка в останній день місяця видає їх таким
працівникам під підпис на наступний місяць. Вартість такого проїзного квитка становить
410,00 грн. База оподаткування ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта —
500,00 грн (410,00 грн 1,21951).
У бухгалтерському обліку операції із забезпечення працівника індивідуальним проїзним
квитком можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума,
грн

1

2

3

4

5

1

Придбано проїзний квиток для видачі працівнику

331

631

410,00

2

Видано проїзний квиток працівнику

949

331

410,00
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ПРИКЛАД 2
1

2

3

4

5

3

Утримано ПДФО з вартості проїзного квитка
з урахуванням «натурального» коефіцієнта
(500,00 18 %)

661

641/ПДФО

90,00

4

Утримано ВЗ з вартості проїзного квитка
(410,00 1,5 %)

661

642/ВЗ

6,15

5

Нараховано ЄСВ на вартість проїзного квитка
(410,00 22 %)

949

651

90,20

6

Сплачено до бюджету ПДФО, ВЗ та ЄСВ

641/ПДФО
642/ВЗ
651

311
311
311

90,00
6,15
90,20

Додаток
Приклад наказу про доставку працівників до місця роботи й назад
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС»
НАКАЗ
29.01.2016				

м. Київ				

№ 11

Про доставку працівників до місця роботи й назад
У зв’язку з тим, що підприємство територіально розташоване на околиці міста,
з метою своєчасного прибуття працівників до місця роботи та на підставі ст. 91 КзпП
України
НАКАЗУЮ:
Починаючи з 01.02.2016 р. організувати доставку працівників до місця роботи й
назад власним транспортом підприємства.
Для перевезення працівників використовувати два мікроавтобуси:
— мікроавтобус «Iveco», номер державної реєстрації АА 1234 ІІ, який перед початком робочого дня відправлятиметься від станції метро «Петрівка» до місця розташування підприємства, а після завершення — у зворотному напрямі;
— мікроавтобус «Peugeot Boxer», номер державної реєстрації АА 5678 ІТ, який
перед початком робочого дня відправлятиметься від станції метро «Либідська» до
місця розташування підприємства, а після завершення — у зворотному напрямі.
Затвердити та ввести в дію графіки й маршрути перевезень працівників з
01.02.2016 р. (додатки 1 і 2 до наказу).
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Закріпити мікроавтобус «Iveco», номер державної реєстрації АА 1234 ІІ, за водієм Івасюком Л. М., а мікроавтобус «Peugeot Boxer», номер державної реєстрації
АА 5678 ІТ, за водієм Павленком І. І.
Водіям Івасюку Л. М. та Павленку І. І. дотримуватись затверджених графіків і
маршрутів перевезень (додатки 1 і 2 до наказу) та використовувати транспортні
засоби виключно для доставки працівників до роботи й назад. Забороняється використання транспортних засобів для інших потреб без попереднього узгодження з
керівником підприємства.
Підстава: п. 5 розділу «Соціальні пільги та гарантії» колективного договору.
Генеральний директор		

Фоменко		

О. В. Фоменко

З наказом ознайомлені:
Візи
Додаток 1
до наказу від 29.01.2016 р. № 111
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Фоменко О. В. Фоменко
29.01.2016 р.
Графік і маршрут перевезень від станції метро «Петрівка»
№
з/п

Час

Маршрут перевезення

1

7:50 — 8:00

Подача транспорту до м. «Петрівка», збір працівників

2

8:00 — 8:15

Проїзд від м. «Петрівка» до м. «Дорогожичі»

3

8:15 — 8:40

Проїзд від м. «Дорогожичі» до м. «Святошин»

4

8:40 — 8:55

Проїзд від м. «Святошин» до вул. Зв’язківців, 5 (до
території підприємства)

5

18:00 — 18:10

Подача транспорту до території підприємства, збір
працівників

6

18:10 — 18:25

Проїзд від вул. Зв’язківців, 5 до м. «Святошин»

7

18:25 — 18:50

Проїзд від м. «Святошин» до м. «Дорогожичі»

8

18:50 — 19:05

Проїзд від м. «Дорогожичі» до м. «Петрівка»

9

19:05 — 19:30

Повернення транспорту в гараж

1

Аналогічно складається і додаток 2.
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Світлана ЛІГОЦЬКА,
бухгалтер І категорії

Брак

на виробництві
з вини працівника
У процесі виробничої діяльності на підприємстві може виникнути
неприємна ситуація, що призводить до браку. Як визначити
його причини, документально оформити вину працівника та
відшкодувати матеріальні збитки, розглянуто в статті

Брак та причини його виникнення
Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й
роботи, які за своєю якістю не відповідають
встановленим стандартам або технічним
умовам і не можуть бути використані за
своїм прямим призначенням або можуть
бути використані тільки після додаткових
витрат на виправлення. Таке визначення
міститься в Інструкції про застосування
Плану рахунків бухобліку.
Відповідно до Методичних рекомендацій
з формування собівартості продукції (робіт,
послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики
України від 09.07.2007 р. № 373 (далі —
Рекомендації № 373), брак поділяється на
зовнішній, тобто виявлений споживачем і
пред’явлений для відшкодування збитків, та
внутрішній, який виявлений на виробництві.
І внутрішній, і зовнішній брак може бути як
виправним, так і невиправним (остаточним) залежно від характеру дефектів, що

виявляються під час технічного приймання.
Остаточним браком вважаються вироби,
напівфабрикати, деталі, вузли і роботи, які
не можуть використовуватися за прямим
призначенням і виправлення яких технічно неможливе та економічно недоцільне.
І навпаки, виправним браком вважаються
вироби, напівфабрикати, деталі, вузли та
роботи, які після усунення недоліків можуть
використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно можливе
та економічно доцільне.
Причиною браку є умова або обставина,
що спричиняє його появу, наприклад, недбале
ставлення до праці, порушення технологічного процесу, несправність обладнання тощо.
Винуватцем браку вважається конкретна
особа, з вини якої він виник (робітник, майстер, конструктор тощо). Для обліку втрат
унаслідок браку та систематизації відомостей
про нього на підприємстві встановлюється
перелік причин браку та його винуватців,
розробляються класифікатори виробів з
переліком операцій, за якими передбача-
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ються технологічні втрати і плановий брак.
Приклад класифікатора наведено в таблиці.
Якщо причину браку відразу встановити
не вдається, усі забраковані вироби вилучаються з робочого місця та передаються в
ізолятор невідповідної продукції. Це може
бути спеціально обладнане приміщення
або окреме місце в цеху. брак в ізоляторі
невідповідної продукції зберігається до завершення аналізу його причин, визначення
винуватців та суми завданої шкоди.

Документальне оформлення браку
На виявлений у виробництві остаточний
або виправний брак відділом технічного
контролю складається Акт про брак або
Повідомлення про брак (далі — Акт). Типової форми Акта не затверджено, тому
підприємство розробляє та затверджує її
самостійно, керуючись п. 2.7 Положення
Винуватець браку

про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
24.05.1995 р. № 88. У тексті Акта обов’язково
мають бути вказані причини виникнення
браку, його суть та винуватці, сума матеріальних збитків (додаток 1).
Акт, як правило, оформляється працівником відділу технічного контролю, підписується винуватцем браку, майстром
дільниці, начальником підрозділу (цеху) та
затверджується директором підприємства.
Документ складається у двох примірниках,
один з яких передається до бухгалтерії підприємства для перевірки розрахунку вартості
браку та сум, які утримуються з винуватців
браку або відносяться на собівартість продукції. Другий примірник Акта зберігається
у відділі технічного контролю протягом
п’яти років.
У кожному підрозділі (цеху) підприємства
старший контрольний майстер (контроль-

Шифр браку

Причини браку

Робітник-виконавець

11

Недбале ставлення до роботи; використання невідповідного інструменту, матеріалів; порушення
технологічної дисципліни; невиконання вказівок
майстра

Наладчик обладнання

12

Недбале або несвоєчасне налагодження обладнання

Керівники та спеціалісти цеху

21

Інструктаж не відповідає певним вимогам чи нормам

22

Організаційні недоліки цеху (невідповідна організація
зберігання продукції біля робочих місць, невідповідність обладнання та інструменту, незадовільний
стан приміщення)

23

Недостатня кваліфікація

31

Недосконалість технологічного процесу

32

Неправильна конструкція або помилка в кресленнях оснастки

33

Несвоєчасна заміна або анулювання застарілої
технічної документації

Відділ технічного контролю

41

Пропуск браку до наступних виробничих процесів
або в готову продукцію

Зовнішні постачальники

51

Приховані вади матеріалів, напівфабрикатів та
комплектуючих, неякісне надання послуг

Технічний відділ
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ний майстер) веде книгу обліку невідповідної продукції (браку), у якій фіксуються всі
Акти. Також у відділі технічного контролю
ведеться загальний облік невідповідної
продукції (браку) по підприємству в книзі
обліку внутрішньовиробничих претензій
(браку).
На основі Актів складається Звіт про собівартість браку в тому звітному місяці, в якому
визначається сума втрат від забракованої
продукції із зазначенням видів продукції та
винуватців браку. Форма цього документа
також розробляється і затверджується підприємством самостійно (додаток 2).
Порядок документообігу щодо обліку браку на виробництві встановлюється наказом
про облікову політику підприємства. Цим же
наказом можливе створення постійно діючої
комісії з якості, у віданні якої перебуватимуть
питання щодо документування браку та
прийняття рішень з питань відшкодування
завданих збитків.

Матеріальна відповідальність
винних працівників
Брак з вини працівника передбачає компенсацію суми матеріального збитку за
рахунок винуватця. Відповідно до ст. 132
КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству,
установі, організації при виконанні трудових
обов’язків, працівники несуть матеріальну
відповідальність у розмірі прямої дійсної
шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Підставою для покриття
шкоди працівниками є розпорядження роботодавця, яке має бути зроблено не пізніше
двох тижнів з дня виявлення заподіяної
працівником шкоди і звернено до виконання
не раніше семи днів з дня повідомлення про
це працівникові (ст. 136 КЗпП).
Розмір середнього місячного заробітку
визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвер-
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дженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100. Згідно з абзацом третім п. 2 розділу ІІ
цього Порядку середньомісячний розмір
заробітної плати для відшкодування шкоди
обчислюється виходячи з виплат за останні
два календарні місяці роботи, що передують
видачі розпорядження керівника підприємства, або за фактично відпрацьований
час, якщо працівник пропрацював менше
двох місяців.
Компенсувати втрати від браку винний
працівник може в такий спосіб: або добровільно внести готівку до каси підприємства,
або шляхом відрахувань із заробітної плати.
Однак слід пам’ятати, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір
усіх відрахувань не може перевищувати
20 %, а у випадках, окремо передбачених
законодавством України, — 50 % заробітної
плати, яка належить до виплати працівникові
(ст. 128 КЗпП).
Що стосується оплати праці в разі виготовлення продукції, яка виявилась браком,
то відповідно до ст. 112 КЗпП повний брак
з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника оплачується
залежно від ступеня придатності продукції
за зниженими розцінками.

Бухгалтерський облік браку
Для обліку та узагальнення інформації
про брак на виробництві відповідно до Інст
рукції про застосування Плану рахунків
бухобліку призначений рахунок 24 «Брак
у виробництві». За дебетом рахунку 24 відображаються витрати через виявлений
зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати
на виправлення браку), за кредитом — суми,
що відносяться на зменшення витрат на
брак, та сума, що списується на витрати на
виробництво як втрати від браку. Також за
кредитом рахунка 24 відображаються суми
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зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або
реалізації її за зменшеною ціною, вартість
утримання з винуватців браку. Аналітичний
облік за рахунком 24 ведеться за видами
виробництва.
Вартість зовнішнього браку складається з:
вартості остаточно забракованої споживачами продукції, зменшеної на її справедливу
вартість; витрат на демонтаж забракованих
виробів; транспортних витрат, викликаних

заміною забракованої продукції; витрат на
виправлення забракованої продукції у споживача, якщо вона відноситься до виправного
браку (Рекомендації № 373).
Собівартість внутрішнього виправного
браку включає: витрати на сировину, матеріали та напівфабрикати, використані для
усунення дефектів продукції; витрати на
заробітну плату робітників, нараховану на
операції з виправлення браку; відрахування
на соціальне страхування; частину витрат

ПРИКЛАД

Відображення в обліку остаточного браку з вини працівника підприємства
Згідно з Актом відділу технічного контролю остаточний брак, виявлений 17.03.2016 р.,
підлягає відшкодуванню винною особою — робітником Коваленком І. В. (додаток 1). Собівартість браку становить 1200,00 грн, у т. ч.:
— прямі матеріальні витрати — 1000,00 грн;
— витрати на утримання й експлуатацію обладнання — 50,00 грн;
— загальновиробничі витрати — 150,00 грн.
Собівартість браку не перевищує середньої заробітної плати робітника.
Справедлива вартість металобрухту, отриманого через брак, — 200,00 грн.
Заробітна плата робітника становить:
— за квітень 2016 р. — 3000,00 грн (ПДФО та військовий збір — 585,00 грн);
— за травень 2016 р. — 3400,00 грн (ПДФО та військовий збір — 663,00 грн.).
Враховуючи обмеження, встановлені ст. 128 КЗпП, із заробітної плати робітника щомісячно утримується 20 % зарплати:
— у квітні — 483,00 грн ((3000,00 – 585,00) 20%);
— у травні — 517,00 грн.
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік
Д-т

К-т

Сума,
грн

Підтвердні
документи

1

Списано собівартість остаточного браку

24

23

1200,00

Акт про брак

2

Зменшено втрати від браку на
вартість металобрухту

209

24

200,00

Накладна

3

Списано вартість остаточного
браку на розрахунки з винною
особою

375

24

1000,00

Розрахунок

4

Утримано вартість остаточного
браку із заробітної плати робітника:
— у квітні — 483,00 грн;
— у травні — 517,00 грн

661

375

1000,00

Розрахункова
відомість
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на утримання та експлуатацію устаткування
й загальновиробничих витрат.
Собівартість внутрішнього остаточного браку складається з прямих витрат,
включаючи частину витрат на утримання
й експлуатацію устаткування та загальновиробничих витрат. Витрати в собівартість
остаточно забракованої продукції відносяться
в нормативних (планових) розмірах.
Втрати від внутрішнього браку відображаються у витратах того ж місяця, в якому був
виявлений брак, а втрати від зовнішнього
браку — в тому місяці, в якому споживачами були висунуті претензії. Суми втрат

від браку обліковуються на виробничих
рахунках за мінусом втрат, які віднесені на
винних осіб, а також за мінусом вартості
отриманих матеріалів за ціною їх можливого використання.
Заходи, які проводяться на підприємстві з
метою усунення та запобігання браку, включають: аналіз причин браку; усунення недоліків у технологічному процесі, в організації
виробництва; підвищення рівня кваліфікації
працівників; використання передових науково-технічних досягнень, найновіших
матеріалів; впровадження автоматизованих
систем управління тощо.
Додаток 1

Вартість браку в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн утримати із заробітної плати токаря IV розряду Коваленка І. В. Підстава: наказ від 25.03.2016 № 40
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор _ ТОВ «НВК»

_

(назва підприємства)

Вовк__ О. М. Вовк
«25» березня 2016 р.
АКТ
про брак
17.03.2016 № 5 шифр 11
Внутрішньоцеховий цеху № 2 до наряду № 100

1. Результати приймання продукції
1.1. Продукція ______фланець 090.03 у кількості 10 штук____________________
(найменування забракованої продукції, номенклатурний (заводський) номер,
кількість та інші дані)

1.2. Характеристика браку кількість виконаних отворів не відповідає технічним
вимогам креслення______________________________________________________
Представник ВТК

старший контрольний майстер Ройко М. С._____________
(підпис, посада, прізвище та ініціали, особистий штамп)

2. Визначення причини браку
2.1. Брак допущено в цеху № 2 на

дільниці виготовлення запчастин_

_ _

бригадир _____________________Степаненко О. В.________________________
(прізвище та ініціали)
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майстер дільниці ______________Іванченко М. С.__________________________
(прізвище та ініціали)

представник ВТК ________ст. контрольний майстер Ройко М. С._____________
(посада, прізвище та ініціали)

2.2. Причини браку порушення технологічної дисципліни___________________
2.3. Винуватець(-ці) браку
токар IV розряду Коваленко І. В.________________
(посада, прізвище та ініціали)

2.4. Заходи щодо запобігання браку ______проведено роз’яснювальне заняття_
Начальник цеху _________________І. А. Волко

17.03.2016 р.____________

(підпис, ініціали та прізвище, дата)

3. Роботи з усунення браку
3.1. Остаточно забраковано ______фланець 090.03, 10 штук, кількість отворів__
(найменування забракованої продукції,

не відповідає технічним вимогам креслення_______________________________
номенклатурний (заводський) номер, кількість, причини бракування та інші дані)

3.2. Брак виправлено _____________виправленню не підлягає_______________
(найменування відновленої продукції, номенклатурний (заводський) номер, кількість)

4. Результати приймання відновленої продукції:		

відсутні__________

Представник ВТК

17.03.2016 р._____

ст. контрольний майстер Ройко М. С.

(підпис, посада, прізвище та ініціали, особистий штамп, дата)

5. Розрахунок вартості матеріальної шкоди
№
з/п

Найменування видів
витрат

Од.
вим.

Кількість

Ціна

Сума

Номер
документа

кг

10

100,00

1000,00

калькуляція

1

Матеріали

2

Витрати на утримання
та експлуатацію
обладнання

50,00

калькуляція

3

Загальновиробничі
витрати

150,00

калькуляція

Усього

1200,00
Відходи від бракованої продукції

Металобрухт

Усього

кг

8

25,00

200,00

200,00

Акт на здачу
металобрухту
№6
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Разом

Одна тисяча грн 00 коп__________________________________

Економіст цеху _________________О. М. Гайдукова_______________________
(підпис, ініціали та прізвище)

Розрахунок вартості матеріальної шкоди перевірив. Вартість матеріальної шкоди
становить: 1000 грн 00 коп.
Головний бухгалтер ___________К. Г. Яцина		

18.03.2016 р.____________

(підпис, ініціали та прізвище, дата)

6. Рішення про відшкодування матеріальної шкоди
6.1. Сума, що підлягає утриманню з винуватця(-ів) за завдані збитки:
утримати із заробітної плати Коваленка І. В._1000,00 (одну тисячу) грн 00 коп._
Головний бухгалтер ___________К. Г. Яцина		

18.03.2016 р.____________

(підпис, ініціали та прізвище, дата)

6.2. З утриманням суми за завдану шкоду згодний(-ні):
___токар IV розряду Коваленко І. В.			
18.03.2016 р.___________
(посада, підпис, прізвище та ініціали винуватця(-ів) браку, дата)

7. Рішення про використання остаточно забракованої продукції:
_____здати в металобрухт_____________________________________________
Голова постійно діючої комісії з якості
головний інженер _______

_В. О. Козак

18.03.2016 р._____

(підпис, ініціали та прізвище, дата)
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Дата та місце
виявлення
браку (цех,
дільниця)
2
17.03.2016 р.,
дільниця виготовлення
запчастин
цеху № 2

Акт про брак
(номер, дата Назва
затверджен- виробу
ня)
3
4
Акт № 5
фла25.03.2016 р. нець
090.03

Кількість
забракованих виробів
5
10

Начальник ВТК						

1
1

№
з/п
7
шифр 11,
порушення технологічної
дисципліни

Шифр та
причина
браку
8
токар ІV
розряду
Коваленко І. В.

Винуватець

Мороз					

6
кількість
виконаних
отворів не
відповідає
вимогам
креслення

Характеристика
браку

Звіт про собівартість браку
за березень 2016 р.

П. Л. Мороз

Заходи
Втрати
щодо завід браку
побіганню
(грн)
браку
9
10
проведено 1000,00
роз’яснювальне
заняття

Директор __Вовк__ О. М. Вовк
«01» квітня 2016 р.

Додаток 2

68
УЧЕТ И НАЛОГИ
Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

УЧЕТ И НАЛОГИ

№5 (118) май 2016

Катерина Чичуліна,
юрист

Вимоги

щодо сплати боргу
(недоїмки) з ЄСВ:
дії підприємства
Кожен роботодавець, який має найманих працівників,
зобов’язаний сплачувати ЄСВ відповідно до норм Закону про
ЄСВ. Однак трапляється, що підприємство або підприємець та
контролюючий орган мають різні погляди на порядок справляння ЄСВ з тих чи інших об’єктів оподаткування. У такому
разі роботодавцю доведеться відстоювати свої права, щоб
не сплатити безпідставно донараховані за результатами
перевірки суми. Як діяти в такій ситуації, читайте в статті

Ситуація
За наслідками документальної перевірки
контролюючий орган донарахував підприємству додаткові суми ЄСВ. З яких підстав
донараховано ЄСВ, непринципово. Це можуть
бути як різні погляди підприємства та конт
ролюючого органу на порядок справляння
ЄСВ з тих чи інших об’єктів оподаткування
(наприклад, встановлена колективним договором виплата працівникам, які перебувають у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку), так і неправомірне застосування підприємством ставки ЄСВ (наприклад, пониженої до зарплати інваліда за
відсутності підтвердних документів).
Відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ та п. 3
розділу VI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообо
в’язкове державне соціальне страхування,

затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 20.04.2015 р. № 449 (далі —
Інструкція № 449), контролюючий орган
надіслав (вручив) підприємству вимогу про
сплату боргу (недоїмки) та рішення про
застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним фіскальним органом
або платником своєчасно не нарахованого
єдиного внеску.

Аналіз ситуації
Підприємству насамперед слід переконатися, що контролюючий орган помилився
в розрахунку і що воно має законні, обґрунтовані та підтверджені відповідними
доказами підстави вважати, що закон на
його боці. Це дуже важливо, оскільки п. 3
ст. 25 Закону про ЄСВ передбачено, що суми
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недоїмки стягуються з нарахуванням пені
та застосуванням штрафів.
Зі штрафами все зрозуміло. Вони незмінні,
застосовуються контролюючим органом у
випадку, що розглядається, згідно з частиною
другою пп. 2 п. 2 розділу VII Інструкції № 449,
та становлять (скільки б підприємство не
судилося) 20 %: «За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне
перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили зазначене порушення,
починаючи з 01 січня 2015 року та надалі,
накладається штраф у розмірі 20 відсотків
своєчасно не сплачених сум».
Натомість пеня може спричинити значні
додаткові витрати для підприємства. Так,
у п. 10 ст. 25 Закону про ЄСВ зазначено,
що на суму недоїмки нараховується пеня з
розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний
день прострочення платежу.
Тобто якщо підприємство недоплатило
1000 грн, щодня воно нестиме додаткові витрати в розмірі 1 грн або в середньому 30 грн
на місяць. А якщо недоїмка становитиме
100 тис. грн — 100 грн щодня тощо. До того ж
п. 16 ст. 25 Закону про ЄСВ передбачено, що
строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів
та нарахованої пені не застосовується.
Згідно з п. 13 ст. 25 Закону про ЄСВ нарахування пені, передбаченої цим Законом,
починається з першого календарного дня,
що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його
фактичної сплати (перерахування) включно.
У разі оскарження платником ЄСВ вимоги
про сплату боргу (недоїмки) нарахування
пені зупиняється з дня подання скарги до
контролюючого органу або позову до суду.
Отже, якщо підприємство невпевнене у
правомірності своїх дій, йому слід зважити,
чи доцільно затягувати час та оскаржувати
рішення контролюючого органу. Можливо,
зважаючи на прописану законодавством
пеню, варто заплатити суму недоїмки одразу.
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Адміністративне оскарження
Якщо підприємство переконане у своїй
правоті, слід розпочати з адміністративного
оскарження, щоб мати час як слід підготуватися до справи в суді. Можливо, воно виявиться тим щасливчиком, якому вдасться
переконати контролюючий орган, що в акті
документальної перевірки містяться помилки,
і підприємство вимог законодавства не порушувало, ЄСВ сплачувало вчасно та вірно.

Кому надсилати скаргу
Скаргу надсилають до контролюючого
органу вищого рівня. Наприклад, якщо підприємство отримало вимогу про сплату боргу
(недоїмки) від Луцької об’єднаної ДПІ ГУ ДФС
у Волинській області, скаргу слід надсилати
до Головного управління ДФС у Волинській
області. Важливо пам’ятати, що її слід надіслати (поштою рекомендованим листом,
можна навіть з повідомленням про вручення)
або віднести самостійно у двох примірниках
(один віддаєте контролюючому органу, на
другому ставите штамп із датою про отримання) до контролюючого органу вищого рівня
протягом 10 календарних днів, що настають
за днем отримання платником ЄСВ вимоги
про сплату боргу (недоїмки) та рішення про
застосування штрафних санкцій. Наприклад,
підприємство отримало згадану вимогу та
рішення 30 червня. У такому разі воно має
надіслати/подати скаргу не пізніше 10 липня.
Ці вимоги передбачені частиною п’ятою п. 4
ст. 25 Закону про ЄСВ.

Зміст скарги
Скаргу можна писати в довільній формі,
головне зазначити номер та дату вимоги про
сплату боргу (недоїмки) і коли саме підприємство її отримало. Якщо підприємству хотілося
б, щоб скарга виглядала пристойніше, а не на
кшталт «сам дурень», йому слід послатися на
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відповідні норми законодавства, зокрема на
ст. 25 Закону про ЄСВ та розділ VI Інструкції
№ 449. Закінчити скаргу доцільно словами
на кшталт: «Просимо задовольнити цю скаргу
та повністю скасувати вимогу про сплату
боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та
рішення про застосування штрафних санкцій
від 30.06.2016 р. № 001».
До скарги можна долучити додаткові докази, але до цього слід підходити обережно, щоб
не нашкодити собі ж і не додати «зайвого».
Разом із скаргою необхідно надіслати
до контролюючого органу, який прийняв
відповідні рішення (у випадку, що розглядається, — Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській
області), повідомлення, що вимога про сплату
боргу (недоїмки) та рішення про застосування штрафних санкцій були оскаржені.
Повідомлення складається в довільній формі,
головне наголосити, що підприємство подало скаргу «в установлений законодавством
термін».

Як свідчить сумна практика, у 99,9 %
рішення щодо розгляду скарги буде не на
користь підприємства. Отже, коли надійде
негативне рішення щодо розгляду скарги,
у 10-денний термін підприємство має надіслати скаргу до ДФС України. Слід продублювати попередню скаргу.
Звертаємо увагу, що якщо підприємство
помітило, що до нього застосоване рішення
за додатком № 16 Інструкції № 449, а має
бути застосоване рішення за додатком № 14,
то не слід поспішати повідомляти про це
контролюючий орган. Адже контролюючий
орган вищого рівня скасує це рішення та
винесе нове, правильної форми (за правильним додатком до Інструкції № 449).
Рекомендуємо такі «бонуси» приберегти
для суду.
У 99,9 % скарга знову залишиться без
задоволення. У такому випадку протягом
10 днів необхідно подавати позов до суду.
Про це — у наступному номері.

Зразок скарги до податкових органів
Головне управління ДФС у Волинській області
вул. Перевірочна, 1
м. Луцьк
Приватне підприємство «Веселка»
вул. Перевірочна, 13
м. Луцьк
СКАРГА
На вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та рішення
про застосування штрафних санкцій від 30.06.2016 р. № 001
Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області
Луцькою ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області було проведено документальну перевірку (вказати назву перевірки) підприємства «Веселка». За результатами перевірки
було складено акт від 27.06.2016 р. № 00001.
На підставі складеного акта перевірки було прийнято: вимогу про сплату боргу
(недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та рішення про застосування штрафних санкцій
від 30.06.2016 р. № 001.
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Вважаємо, що зазначені вище вимога про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р.
№ 0001 та рішення про застосування штрафних санкцій від 30.06.2016 р. № 001 підлягають скасуванню.
Так, актом перевірки від 27.06.2016 р. № 00001 було встановлено порушення (коротко описати порушення, вказане в акті).
Такі висновки акта перевірки не відповідають нормам та вимогам чинного законодавства України з огляду на таке.
(Далі з посиланнями на норми права описується, чому висновки акта перевірки не
відповідають законодавству. Зверніть увагу, що чим більше тексту, тим повільніше
розглядатиметься скарга).
На підставі наведеного, керуючись частиною п’ятою п. 4 ст. 25 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, розділом VI Інструкції про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449, просимо задовольнити цю скаргу та повністю скасувати вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001 та рішення про застосування штрафних санкцій від
30.06.2016 р. № 001.
Додатки:
1. Копія вимоги про сплату боргу (недоїмки) від 30.06.2016 р. № 0001.
2. Копія рішення про застосування штрафних санкцій від 30.06.2016 р. № 001.
3. (Копії додаткових документів, що можуть бути використані як докази).
Директор ПП «Веселка» 					

(Ініціали, прізвище)

Читайте в наступному номері
Гарантії та пільги вагітним жінкам
Статтею 265 КЗпП встановлено фінансові
санкції в розмірі мінімальної заробітної плати
для роботодавців (підприємств, установ, організацій та підприємців) за порушення «інших
вимог трудового законодавства». Систематизованого та єдиного переліку таких порушень
немає й не може бути. Тому роботодавцю
слід знати вимоги трудового законодавства

й неухильно їх дотримуватися. Найбільш ризикова категорія працівників, на якій легко
обпектися, — вагітні жінки, для яких трудовим
законодавством передбачено низку пільг та
гарантій, про які часто не знають навіть вони
самі. А якщо й знають, то інколи свідомо йдуть
на їх порушення, за що може поплатитися
роботодавець.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ЄСВ і ПДФО:

коригування
по мобілізованих

На численні прохання читачів у статті розглянуто питання
відображення ЄСВ і ПДФО у звітності в разі коригування
доходів мобілізованих працівників

З

початку 2016 р. і до цього часу на
електронну пошту та пряму телефонну
лінію журналу надходять запитання
такого змісту:
• Чи має право роботодавець відкоригувати нарахований та утриманий ЄСВ за
2014–2015 рр. за виплатами, що у 2016 р.
компенсовані з бюджету в межах середнього
заробітку мобілізованих працівників?
• У кінці грудня 2015 р. з бюджету відшкодовано середній заробіток мобілізованих
працівників за 2015 р. У зв’язку з тим, що
терміни для розрахунку заробітної плати
стислі, не мали змоги зробити повернення
ЄСВ та ПДФО в грудні 2015 р. Як відобразити відшкодування середнього заробітку
мобілізованим працівникам підприємства?
• Як повернути мобілізованим працівникам утриманий з їхнього середнього заробітку
ЄСВ та ПДФО за 2015 р. та відобразити їх у
звіті з ЄСВ та ф. № 1ДФ ?
Насамперед зазначимо, що ці суми
підприємство може й має відкоригувати.
Розпочнемо з ЄСВ та його відображення у
звітності.

Коригування ЄСВ
Як нараховували ЄСВ
ЄСВ не нараховується на виплати та не
утримується (мається на увазі 2014–2015 рр.,
оскільки з 2016 р. ЄСВ не утримується з усіх
видів нарахувань) з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу
за призовом під час мобілізації (частина
сьома ст. 7 Закону про ЄСВ).
Оподаткування, нарахування та сплата
ЄСВ на суму компенсації середнього заробітку
проводяться згідно з ПКУ та Законом про ЄСВ
(п. 7 Порядку 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 <…>, затвердженого
постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105;
далі — Порядок № 105).
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Компенсація, що виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету в
межах середнього заробітку згідно з Порядком
№ 105, мобілізованим, працівникам, призваним на строкову військову службу, не є
базою нарахування ЄСВ.
Якщо підприємство в попередніх періодах, тобто у 2014–2015 рр., нараховувало та
виплачувало за власний рахунок середній
заробіток мобілізованому або працівнику,
призваному на строкову військову службу, та
сплачувало ЄСВ, у звітності середній заробіток
мав би бути відображений як заробітна плата
з кодом застрахованої особи «1», а в окремих
випадках — з кодом застрахованої особи «47».
Таким чином, якщо підприємство подало
звіти на отримання компенсації з бюджету
середнього заробітку, нарахованого мобілізованому працівнику або строковику за
попередні періоди, та отримало компенсацію, в місяці її отримання перераховується
ЄСВ, сплачений із середнього заробітку, та
зменшуються зобов’язання зі сплати ЄСВ у
поточному місяці.

Як виправити відображене
Для внесення виправлень необхідно застосувати код типу нарахувань «3» у таблиці 6
звітності з ЄСВ.
У 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 № 435 (далі — Порядок № 435),
зазначається, що код типу нарахувань «3» —
це сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах згідно з
бухгалтерськими та іншими документами,
за якими проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), на
яку страхувальником самостійно зменшено
зайво нараховану суму ЄСВ.
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Застосувавши код типу нарахувань «3»,
змінюємо лише суму ЄСВ, а не суму доходу
застрахованої особи. В описаній ситуації
йдеться саме про зменшення суми ЄСВ,
а не про зменшення середнього заробітку.
У звітності з ЄСВ за поточний місяць це виглядатиме так:
• код застрахованої особи — «1»;
• код типу нарахувань — «3»;
• місяць і рік, за які зайво нараховано
суми ЄСВ;
• реквізит 17 не заповнюється;
• реквізити 18, 20 і 21 — сума заробітної
плати, нарахована в попередніх звітних періодах, на яку страхувальником самостійно
зменшено зайво нараховану суму ЄСВ і суми
внеску.
У таблиці 1:
• у рядку 1.1 із перенесенням до рядка 1
вказується сума компенсації в межах середнього заробітку, нарахованого працівнику
за попередній період;
• у рядку 7.1.1 (7.1.2, 7.1.3,7.1.4, 7.1.5,
7.1.6, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11) із перенесенням 7.1
і 7 — сума нарахованого ЄСВ на середній заробіток за попередній період (2014–2015 рр.);
• у рядку 7.3.1 (7.3.2, 7.3.3) з перенесенням до рядків 7.3 та 7 — сума утриманого
ЄСВ із середнього заробітку;
• у рядку 7.4 — сума середнього заробітку,
на який зайво нараховано ЄСВ.
Часто запитують: «А як же «посадити»
середній заробіток минулих періодів на код
застрахованої особи «48»? Цього не потрібно
робити. Зменшивши ЄСВ у спосіб, зазначений
вище, уже все відкориговано і додаткових рядків із кодом застрахованої особи «48» зазначати
в таблиці 6 звітності з ЄСВ немає потреби.
Якщо в поточному місяці (травень 2016 р.)
мобілізованому працівнику або строковику
нараховується середній заробіток:
• у таблиці 6 заповнюється, крім рядків
із перерахунком, ще один рядок, в якому
відображається сума середнього заробітку;
• у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» — «47»;
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• у реквізиті 11 «Місяць та рік, за який
проведено нарахування» — поточний місяць;
• у реквізиті 15 — кількість календарних
днів у поточному місяці;
• у реквізиті 17 — суму нарахованого
працівникові в поточному місяці середнього
заробітку;
• у реквізиті 18 — суму нарахованого
середнього заробітку в межах максимальної
величини, на яку нараховується ЄСВ;
• у реквізиті 21 заповнюється сума нарахованого ЄСВ за звітний місяць.
Реквізит 19 «Сума різниці між розміром
мінімальної заробітної плати та фактично
нарахованою заробітною платою за звітний
місяць» заповнюється за необхідності, якщо
є причини для заповнення.
Під час коригування попередніх періодів
будьте уважні з кодами застрахованих осіб
«47» та «48», адже вони набрали чинності
лише з травня 2015 р., до того часу застосовували код «1».

Відкоригований ЄСВ
та середній заробіток
Слід згадати також про ЄСВ та оплату часу
тимчасової непрацездатності. Зверніть увагу,
що в розрахунку середньої зарплати для оплати
тимчасової непрацездатності беруть участь
нараховані в розрахунковому періоді виплати,
що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі
заробітної плати (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). Таким чином,
середній заробіток, з якого не справляли ЄСВ,
не беруть до уваги під час розрахунку середньої
зарплати для оплати листка непрацездатності.
У такому разі дні, за які нараховано не
оподатковуваний середній заробіток, виключаються із розрахункового періоду як дні
(місяці), не відпрацьовані з поважних причин.

УЧЕТ И НАЛОГИ

Якщо ж із середнього заробітку працівника
справлявся ЄСВ і не подавалася заявка на
компенсацію з бюджету та не коригувалися
дані у звітності з ЄСВ (не зменшувалася сума
ЄСВ), то суму середнього заробітку і дні
(місяці), за які його нараховано, включають
для розрахунку середньоденної заробітної
плати для оплати періоду тимчасової непрацездатності (лист Мінсоцполітики від
15.12.2015 р. № 696/18/99-15).
Таким чином, незрозуміло, що краще
і що економічно вигідніше підприємству,
а що працівнику. Чи то підприємство зазнає
збитків і не покриває їх за рахунок компенсації середнього заробітку з бюджету, чи то
працівник залишається без страхового стажу
в разі тимчасової непрацездатності.
Період військової служби у зв’язку з мобілізацією включається до стажу роботи, що
дає право на щорічну основну відпустку, незалежно від того, сплачували ЄСВ чи ні. Адже
час, коли працівник фактично не працював,
але за ним відповідно до законодавства зберігалися місце роботи (посада) і заробітна
плата, повністю або частково, включається
до стажу роботи, що дає право на щорічну
відпустку (п. 2 частини першої ст. 9 Закону
про відпустки).
Для розрахунку середньої зарплати для
оплати відпускних береться вся сума заробітної плати, нарахована в розрахунковому періоді, у т. ч. середній заробіток. Під
час обчислення середньоденної зарплати
загальну кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшуємо на число
святкових і неробочих днів, установлених
ст. 73 КЗпП. Кількість календарних днів перебування працівника на військовій службі
не виключається з розрахункового періоду.

Коригування ПДФО та ВЗ
Під час нарахування та виплати середнього заробітку підприємство як податковий
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агент має утримати з цієї суми передбачений законодавством ПДФО та ВЗ. Але
після отримання компенсації з бюджету
воно має право повернути платнику зайво
утриману суму податку шляхом зменшення
суми ПДФО, що нараховується в наступних
періодах. Адже роботодавцю як податковому агенту згідно з пп. 169.4.3 ПКУ надано
право перераховувати суми нарахованих
доходів, утриманого податку за будь-який
період у будь-яких випадках для визначення
правильності оподаткування.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
суми нарахованого працівникам середнього заробітку, з якого утримано ПДФО,
відображаються з ознакою доходу «101»,
в іншому випадку слід використовувати
ознаку доходу «128».

Таким чином, у разі повернення підприємству коштів з державного бюджету
в межах компенсації середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу, воно перераховує ПДФО і вказує його
в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ у
періоді, в якому виконано таке повернення,
з від’ємним значенням.
Якщо такий працівник матиме доходи і
в поточному періоді, тобто у 2016 р., а коригуватиметься дохід за минулий період, то
інформацію за таким працівником буде відоб
ражено двома рядками з ознаками «101» та
«128». Знака «мінус» може й не буде видно,
адже суми з ознакою «101» «згорнуться» і
відображатиметься лише загальний результат
з ознакою «101». Аналогічна ситуація і з розділом ІІ, в якому відображається військовий збір.

ПРИКЛАД

Перерахунок ПДФО в частині середнього заробітку мобілізованого працівника
Мобілізованому працівнику підприємство нарахувало середньомісячний дохід за IV
квартал 2015 р. у сумі 10 000,00 грн, із якого було утримано ПДФО в сумі 1500,00 грн і
військовий збір у сумі 150,00 грн (ЄСВ опускаємо).
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за IV квартал 2015 р. сума виплаченого
працівнику середнього заробітку була відображена з ознакою доходу «101». У І кварталі
2016 р. підприємство отримало з державного бюджету компенсацію в межах середнього
заробітку працівника за IV квартал 2015 р. у розмірі 10 000,00 грн. За І квартал 2016 р.
виплачено середній заробіток у розмірі 9000,00 грн, сплачено ПДФО в сумі 1620,00 грн
та ВЗ 135,00 грн.
Отже, підприємство може повернути 1500,00 грн ПДФО та 150,00 грн ВЗ, сплачених у
IV кварталі 2015 р. У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за І квартал 2016 р. у розділі
І відображаються сума нарахування та виплата компенсації:
— перший рядок — сума отриманої компенсації:
графи 3а та 3 — 10 000,00 грн з ознакою доходу «128» без нарахування й утримання
ПДФО;
графи 4а та 4 — 0,00 грн;
— другий рядок — сума нарахованого середнього заробітку за IV квартал 2015 р та
за І квартал 2016 р. «згорнута»:
графи 3а та 3 — «– 1000,00» грн з ознакою доходу «101»;
графи 4а та 4 — «120,00»грн.
У розділі ІІ у рядку «Військовий збір» буде заповнено один рядок:
графи 3а і 3 — сума зі знаком «мінус» — «– 1000,00» грн;
графи 4а та 4 — сума ВЗ до повернення зі знаком «мінус» — «– 15,00».
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 77

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

Оплата вартості невиробничих
розмов працівників
Чи виникає об’єкт оподаткування
ПДФО, якщо юридична особа сплачує вартість невиробничих розмов
працівників з мобільних телефонів, що
перебувають на її балансі?
Відповідно до пп. 164.2.17 ПКУ додатковим благом вважається також
дохід, одержаний працівником від
свого роботодавця у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Зважаючи на цю норму ПКУ, вартість послуг мобільного зв’язку (телефонних розмов
з мобільного телефону, який перебуває на
балансі підприємства), що сплачуються за
рахунок підприємства за здійснені його працівником невиробничі телефонні розмови,
розглядається як додаткове благо, одержане
працівником від свого роботодавця.

З метою оподаткування вартість таких
телефонних розмов включається до складу
загального оподатковуваного доходу працівника того місяця, в якому підприємство
оплатило їх оператору мобільного зв’язку.
З цієї суми роботодавець — податковий агент
зобов’язаний утримати ПДФО на загальних
підставах за ставкою згідно з п. 167.1 ПКУ
(18 %) та перерахувати його до бюджету.

Нарахування зарплати
практикантам
Чи зобов’язане підприємство, що нараховує заробітну плату студентам
(учням ПТУ) в разі їх працевлаштування під час проходження виробничої
практики, нараховувати та перераховувати
до бюджету ПДФО за умови, що заробітна
плата практикантів згідно зі ст. 53 Закону
України «Про освіту» направляється навчальному закладу, який, у свою чергу,
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виплачує 50 % з нарахованих сум на користь студентів?
Згідно з вимогами ПКУ оподаткуванню ПДФО підлягає будь-який дохід,
нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного
податкового періоду.
Відповідно до пп. 14.1.180 ПКУ податковий агент щодо ПДФО — юридична особа (її
філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво
нерезидента — юридичної особи, інвестор
(оператор) за угодою про розподіл продукції,
які незалежно від організаційно-правового
статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати,
надання) доходу (у грошовій або негрошовій
формі) зобов’язані нараховувати, утримувати
та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок
фізичної особи з доходів, що виплачуються
такій особі, вести податковий облік, подавати
податкову звітність контролюючим органам
та нести відповідальність за порушення його
норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ.
Частиною четвертою ст. 53 Закону України
«Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ передбачено, що на час виробничого навчання,
практики учням і студентам забезпечуються
робочі місця, безпечні та нешкідливі умови
праці.
П’ятдесят відсотків заробітної плати за
виробниче навчання і виробничу практику
учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок
навчального закладу для здійснення його
статутної діяльності, зміцнення навчальноматеріальної бази, на соціальний захист
учнів, слухачів, проведення культурно-масової й фізкультурно-спортивної роботи.
Таким чином, під час нарахування заробітної плати студентам, які проходять
практику на підприємстві згідно з догово-
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ром, підприємство як податковий агент
зобов’язане утримати із суми такого доходу
ПДФО за ставкою 18 % та перерахувати
його до бюджету в порядку, встановленому
ст. 168 ПКУ.
Категорія ЗІР 103.02

Нарахування ЄСВ на премію
звільненого працівника
Яким чином розраховується ЄСВ
на премію, розмір якої менший,
ніж мінімальна заробітна плата, і
яка нарахована найманому працівнику
в наступному після звільнення місяці?
Відповідно до частини першої ст. 7
Закону про ЄСВ роботодавці нараховують єдиний внесок (далі – 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.
Визначення видів виплат, що належать
до основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат, під час нарахування ЄСВ передбачено
Інструкцією зі статистики зарплати.
Так, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, зокрема за
підсумками роботи минулого місяця, кварталу, півріччя, вважаються виплатами за
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відпрацьований час та належать 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 меншому,
ніж мінімальна зарплата.
Пунктом 9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Мініс-

терства 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
заробітної плати місяця, в 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) становить менше мінімального розміру, сума
ЄСВ розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
зарплата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої
для відповідної категорії платника.
Категорія ЗІР 301.04.01

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Роз’яснює Наталія КИРПА, заступник начальника відділу забезпечення
діяльності ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Податковий агент в разі купівлі
нерухомості
Хто сплачує ПДФО в разі купівлі
юридичною особою нерухомого
майна у фізичної особи?
Порядок оподаткування операцій з
продажу (обміну) об’єктів нерухомого
майна встановлений ст. 172 ПКУ.

Відповідно до п. 172.7 ПКУ якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта
нерухомого майна є юридична особа чи
фізична особа — об’єкт підприємницької
діяльності, така особа є податковим агентом платника податку щодо нарахування,
утримання та сплати (перерахування) до
бюджету податку з доходів, отриманих
платником податку від такого продажу
(обміну).
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И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Выплаты из ФСС по ВУТ
предпринимателям

c. 80

Стаж: «пенсионный»
и специальный

c. 86

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

Виплати

з ФСС з ТВП підприємцям

У статті розглянуто особливості надання матеріального
забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності фізичним
особам — підприємцям у 2016 р.
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З

аконом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р.
№ 909, що набрав чинності з 01.01.2016 р.,
було внесено низку змін до Закону про ЄСВ
щодо добровільної участі фізичних осіб у
державному соціальному страхуванні1. Ці
зміни вплинули також на порядок надання
матеріального забезпечення, зокрема, фізичним особам — суб’єктам підприємницької
діяльності (далі — підприємці).

Добровільна участь
Відповідно до частини першої оновленої
ст. 10 Закону про ЄСВ право на добровільну
сплату ЄСВ мають тепер лише такі категорії
платників:
• члени фермерського господарства,
особистого селянського господарства — на
всі види державного страхування;
• особи, які досягли 16-річного віку та не
перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, не є підприємцями або особами, що
провадять незалежну професійну діяльність,
у т. ч. іноземці та особи без громадянства,
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.
Також ст. 10 Закону про ЄСВ передбачено одноразову сплату ЄСВ за попередні
періоди, в яких особа не підлягала загально
обов’язковому державному соціальному
страхуванню.
1 Див. журнал «Заработная плата» № 4/2016, с. 94.
(Прим. ред.)
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Таким чином, підприємці, в т. ч. ті, які
обрали спрощену систему оподаткування;
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку,
а також медичну, юридичну практику, в т. ч.
адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську)
діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, з переліку
платників, що мають право на добровільну
сплату ЄСВ, виключені.

Порядок розірвання чинних
договорів
Листом ДФСУ від 17.02.2016 р. № 5556/7/
99-99-17-03-01-17 (див. журнал «Заработная
плата» № 4/2016, с. 90. — прим. ред.) органи
доходів і зборів зобов’язані в односторонньому порядку достроково розірвати
укладені з підприємцями, в т. ч. з тими, які
обрали спрощену систему оподаткування,
та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, договори про добровільну
участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, строк дії
яких закінчується у 2016 р., з обов’язковим
повідомленням платника ЄСВ про підстави
дострокового розірвання такого договору.
Дострокове розірвання договору в зазначеному випадку не є підставою вважати його
таким, умови якого не виконано. У подальшому фізична особа, у разі бажання, матиме
право на укладення нового договору, якщо
належатиме до кола платників, які мають
право на добровільну сплату ЄСВ.
З 01.01.2016 р. за заявами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, поданими підприємцями, в т. ч. тими, які обрали
спрощену систему оподаткування, або особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, договори про добровільну участь
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не укладаються. Останнім звітним періодом
(місяцем), за який підприємці, в т. ч. ті, які
обрали спрощену систему оподаткування, та
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, сплачують ЄСВ у розмірі та в строки, передбачені договором, є грудень 2015 р.
Підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену
систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність,
подають до фіскальних органів обов’язкову
звітність за 2015 р., відображаючи у звіті про
суми нарахованого доходу застрахованих
осіб та суми нарахованого ЄСВ за формою
згідно з додатком 5 до Порядку формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого ЄСВ на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435, ставку відповідно до
обраного виду страхування. Сплачені суми
ЄСВ у зазначеному випадку поверненню не
підлягають. Період, за який сплачено ЄСВ,
враховується до страхового стажу тільки за
умови подання звіту (п. 8 розділу V Інструкції
про порядок нарахування і сплати ЄСВ на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449; далі — Інструкція № 449).

Продовження дії договорів
з членами фермерського
господарства
Договори, укладені у 2015 р. не менше
ніж на один рік, строк дії яких припадає на
2016 р., з членами фермерського господарства, особистого селянського господарства,
одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, безробіття,
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та з громадянами України, які
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працюють за межами України, на пенсійне
страхування, залишаються чинними.
Відповідно до п. 3.3 та 3.4 розділу 3 додатка
4 до Інструкції № 4492 орган доходів і зборів
у місячний строк з моменту виникнення змін
повідомляє особу, з якою укладено договір
про добровільну участь, про зміну показників, зазначених у п. 3.1 розділу 3 додатка 4 до
Інструкції № 449, а особа, з якою укладено
договір, сплачує його в новому розмірі на
підставі Повідомлення про зміну показників.
Сума сплаченого ЄСВ за кожний місяць такого
періоду не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок, та більшою, ніж сума
ЄСВ, обчисленого виходячи з максимальної
величини бази нарахування ЄСВ, встановлених на дату укладення договору. Новий
договір у цьому випадку не укладається.

Сплата ЄСВ на загальних підставах
Підприємців, у т. ч. тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність,
п. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ
віднесено до кола платників ЄСВ на загальних засадах. Частиною п’ятою ст. 8 Закону
про ЄСВ єдиний внесок для всіх категорій
платників як на загальних підставах, так і
на добровільних засадах (крім підприємств,
установ і організацій, в яких працюють інваліди), встановлено в розмірі 22 % до бази
нарахування ЄСВ.
Частиною четвертою ст. 4 Закону про
ЄСВ підприємців звільнено від сплати за
себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за
віком або інвалідами та отримують пенсію
або соціальну допомогу.
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
2 Додаток 4 — це Типовий договір про добровільну
участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
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отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.
При нарахуванні заробітної плати (доходів)
фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ставка ЄСВ, встановлена цією
частиною, застосовується до визначеної бази
нарахування незалежно від її розміру.
Максимальну величину бази нарахування ЄСВ збільшено до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(з 01.05.2016 р. — 36 250 грн).
Для фізичних осіб — платників ЄСВ відповідно до абзаців третього-п’ятого частини
восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ встановлено
спеціальні строки сплати ЄСВ, а саме:
• платники, зазначені в п. 4 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ (підприємці,
крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), зобов’язані сплачувати ЄСВ,
нарахований за календарний рік, до 10
лютого наступного року;
• підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом, за
який сплачується єдиний внесок;
• платники, що зазначені в п. 5 частини
першої ст. 4 Закону про ЄСВ (особи, які провадять незалежну професійну діяльність),
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 про ЄСВ).

Облік фізичних осіб
в органах ФСС з ТВП
Постановою КМУ «Про внесення змін у
додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2014 р. № 675»
від 18.02.2016 р. № 85 затверджено нові
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пропорції розподілу ЄСВ — 7,726 % від суми
ЄСВ, сплаченого підприємцями, та особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, розподіляється на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.
Таким чином, фізичні особи — платники
ЄСВ, які обліковувались в органах ФСС з
ТВП як добровільно застраховані, будуть
переведені до категорії страхувальників на
загальних засадах. А фізичні особи — платники ЄСВ, які обліковувались у Державному
реєстрі соціального страхування та не обліковувались в органах ФСС з ТВП, оскільки
не є ані роботодавцями, ані добровільно
застрахованими особами, будуть переведені
до категорії страхувальників по мірі їх звернень до органів ФСС з ТВП за фінансуванням
матеріального забезпечення.

Право на матеріальне
забезпечення
Відповідно до частини третьої ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) за умови сплати страхових внесків фізичні особи
мають право на матеріальне забезпечення
за соціальні послуги за рахунок коштів ФСС
з ТВП. За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються
такі види матеріального забезпечення та
соціальних послуг:
• допомога по тимчасовій непраце
здатності (включаючи догляд за хворою
дитиною);
• допомога по вагітності та пологах;
• допомога на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві);
• оплата лікування в реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм.
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Розрахунок матеріального
забезпечення
Середньоденний дохід для розрахунку страхових виплат фізичними особами — платниками ЄСВ обчислюється відповідно до п. 2 та 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), 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» цього Порядку.
Зокрема, якщо протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше
шести місяців, середній дохід визначається
для розрахунку:
• допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності
внаслідок захворювання або травми, що
пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням),
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — виходячи з нарахованого
доходу, з якого сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище розміру
мінімальної заробітної плати, встановленого
законом у місяці настання страхового випадку;
• допомоги по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованого доходу, з якого
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше розміру
мінімальної заробітної плати, встановленого
законом у місяці настання страхового випадку.
Водночас відповідно до абзацу першого
частини першої ст. 21 Закону № 1105 стра-
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ховий стаж — це 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, а саме: період відпустки для догляду
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 внеску.
Страховий стаж для розрахунку страхових виплат має обчислюватися за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Проте
отримання даних робочими органами ФСС
з ТВП з цього реєстру до подання фізичною
особою — платником ЄСВ звітності відповідно до законодавства є неможливим.
Враховуючи викладене, до фізичних осіб —
платників ЄСВ, які у 2015 р. не підлягали
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності (не були найманими
працівниками або застрахованими за цим видом страхування на добровільних засадах) має
бути застосоване зазначене вище обмеження
розміру допомоги. А для фізичних осіб — платників ЄСВ, які у 2015 р. мали укладені договори
добровільного страхування, розрахунковий
період необхідно визначати з урахуванням
місяців добровільного страхування.
Середній дохід для розрахунку допомоги
по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів страхувальника обчислюється
страхувальниками на підставі відомостей,
що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) за-
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страхованих осіб та суми нарахованого ЄСВ
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що подаються до ДФСУ (п. 32
Порядку № 1266).
Тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами — платниками
ЄСВ до закінчення терміну подання звітності
щодо сум нарахованого ЄСВ необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної
плати на момент настання страхового випадку. У разі несплати ЄСВ у строки, визначені
Законом про ЄСВ, матеріальне забезпечення,
виплачене з розміру мінімальної заробітної
плати, підлягатиме поверненню.
Статтею 24 Закону № 1105 передбачено,
що допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується застрахованим особам залежно
від страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу), якщо страховий стаж до 3 років;
• 60 % — від 3 до 5 років;
• 70 % — від 5 до 8 років;
• 100 % — понад 8 років та незалежно
від страхового стажу особам:
— віднесеним до 1–3 категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
— одному з батьків або особі, що їх замінює
та доглядає хвору дитину віком до 14 років,
яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
— ветеранам війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
— особам, віднесеним до жертв нацистських
переслідувань відповідно до Закону України
«Про жертви нацистських переслідувань»;
— донорам, які мають право на пільгу,
передбачену ст. 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів».
Сума допомоги по тимчасовій непраце
здатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку
на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
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ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески
до ФСС з ТВП.
Допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі в розмірі 100 % середньої
заробітної плати (доходу) і не залежить від
страхового стажу (ст. 26 Закону № 1105). Сума
допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до
Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку.
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні,
надається за рахунок коштів ФСС з ТВП в
розмірі 2200,00 грн.

Порядок фінансування
Фінансування матеріального забезпечення фізичним особам — платникам ЄСВ
здійснюватиметься на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком
фінансування страхувальників для надання
застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою ФСС з ТВП
від 22.12.2010 р. № 26. Розраховувати суми
матеріального забезпечення та заповнювати
заяву-розрахунок фізичні особи повинні самостійно. З метою контролю за правомірністю
використання коштів ФСС з ТВП таким особам до заяви-розрахунку необхідно додавати:
• довідку з територіального фіскального
органу про сплату ЄСВ або копії квитанцій
про сплату ЄСВ за розрахунковий період;
• копію листка непрацездатності.
Оскільки всі розрахунки робочі органи
ФСС з ТВП проводять у безготівковій формі, то фізична особа зобов’язана відкрити
окремий поточний рахунок для зарахування
страхових коштів у банківській установі.
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Стаж:

«пенсійний»
і спеціальний
Продовжуємо розглядати тему щодо обчислення стажу працівників. У цій статті йдеться про стаж для призначення пенсії
та спеціальні види стажу

У

попередній статті ми зазначали, що в
даний час у разі призначення допомоги
за державним соціальним страхуванням вживається поняття «страховий стаж»,
яке включає в себе й поняття «трудовий
стаж» до запровадження страхового. Окрім
як для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи оплати відпустки
у зв’язку з вагітністю та погами страховий
стаж обчислюється також для призначення
пенсій.

«Пенсійний» стаж
Поняття «пенсія» трактується як щомісячна виплата в солідарній системі загально
обов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа
в передбачених законодавством випадках.
Розмір пенсій за віком залежить від тривалості страхового стажу. Розглянемо цей
вид пенсій.
На сьогодні для призначення пенсії за
віком страховий стаж обчислюється за нор-

мами Закону України «Про загальнообо
в’язкове державне пенсійне страхування»
від 09.07.2003 р. № 1058-ІV (далі — Закон
№ 1058). Порядок обчислення страхового
стажу для призначення пенсій за віком зазнавав змін.
Поняття «страховий стаж» введено Законом № 1058, який набрав чинності з
01.01.2004 р. Принципи, засади й механізми
функціонування системи загальнообов’яз
кового державного пенсійного страхування,
призначення, перерахунку та виплати пенсій,
надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок
страхових внесків роботодавців, бюджетних
та інших передбачених законодавством
джерел визначає саме Закон № 1058. Його
розроблено відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР.
Законом № 1058 визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом
якого особа підлягає загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню та за
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який щомісяця сплачені страхові внески в
сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок (ст. 24 Закону № 1058). У свою чергу
мінімальний страховий внесок — це сума
коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і
розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, установлених законом, на місяць, за який нараховується
заробітна плата/дохід (ст. 1 Закону № 1058).
До 01.01.2004 р. відповідно до частини
четвертої ст. 24 Закону № 1058 періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення
пенсії до набрання чинності цим Законом,
зараховуються до страхового стажу в порядку
і на умовах, передбачених раніше чинним
законодавством.
Раніше набутий стаж для призначення пенсії обчислюється за нормами Закону України
«Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788). Оскільки
цей Закон не містить визначення поняття
«страховий стаж», для призначення пенсії
враховується «трудовий» стаж.
Згідно зі ст. 62 Закону № 1788 основним
документом, що підтверджує трудовий стаж,
є трудова книжка. Про це також наголошено
в Порядку підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів
у ній, затвердженого постановою КМУ від
12.08.1993 р. № 637.
За відсутності трудової книжки або якщо
в ній немає необхідних записів чи містяться
неправильні або неточні записи про періоди
роботи, для підтвердження трудового стажу
приймаються довідки, виписки з наказів,
особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики,
письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи,
які містять відомості про періоди роботи.
У разі відсутності документів про наявний
стаж роботи та неможливості їх одержати
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внаслідок ліквідації підприємства, установи,
організації або відсутності архівних даних
з інших причин (крім причин, пов’язаних
із надзвичайними ситуаціями), трудовий
стаж установлюється на підставі показань
не менше двох свідків, які знають заявника
по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у т. ч. колгоспі)
або в одній системі та мають документи про
свою роботу за час, стосовно якого вони
підтверджують роботу заявника.
Отже, відповідно до ст. 56 Закону № 1788
до страхового стажу для призначення пенсії
за віком зараховується:
• робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах,
організаціях і кооперативах, незалежно від
використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в
колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи
та тривалості перерв;
• будь-яка інша робота, на якій працівник
підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків;
• тимчасова непрацездатність, що почалася в період роботи;
• військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в
органах державної безпеки внутрішніх справ,
незалежно від місця проходження служби,
служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і гірничорятувальних частинах,
незалежно від відомчої підпорядкованості та
наявності спеціального або військового звання;
• навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і
на курсах з підготовки кадрів, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі;
• час догляду за інвалідом I групи або
дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком
медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду;
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• відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
• відпустка для догляду за дитиною до
шести років на підставі медичного висновку;
• отримання допомоги по безробіттю;
• період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців надстрокової служби
з чоловіками в місцевостях, де була відсутня
можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;
• час перебування на інвалідності у зв’язку
з нещасним випадком на виробництві або
професійним захворюванням.
Після 01.01.2014 р. у зв’язку із набранням
чинності Закону № 1058 змінилися як документи, що підтверджують стаж, так і вимоги
до порядку його обчислення. Із вказаної дати
є чинними норми ст. 11 Закону № 1058, згідно
з якими загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню підлягають:
• громадяни України, іноземці (якщо інше
не встановлено міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до
законодавства України, незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях
та інших відокремлених підрозділах цих
підприємств та організацій, в об’єднаннях
громадян, у фізичних осіб — підприємців
та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб — підприємців, які обрали
особливий спосіб оподаткування (єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський
податок) на умовах трудового договору
(контракту) або працюють на інших умовах,
передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах,
в установах, організаціях чи у фізичних осіб
за договорами цивільно-правового характеру;
• члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів,
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у т. ч. тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок);
• фізичні особи — підприємці, у т. ч. ті,
які обрали особливий спосіб оподаткування
(єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених
фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності1;
• особи, які забезпечують себе роботою
самостійно — займаються адвокатською,
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю,
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності;
• громадяни України, які працюють у
розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських
установах України, філіях, представництвах,
інших відокремлених підрозділах підприємств
та організацій (у т. ч. міжнародних), створених відповідно до законодавства України
(якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України);
• громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських
установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій,
міжнародних організацій, розташованих
на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України);
• особи, обрані на виборні посади до
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, проф1 До членів сімей фізичних осіб — підприємців, які
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та
інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у
трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою — підприємцем, але разом з ним здійснюють
підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від
заняття цією діяльністю.

№5 (118) май 2016

спілок, політичних партій, які отримують
заробітну плату (винагороду) за роботу на
виборній посаді;
• особи, які проходять строкову військову
службу у Збройних Силах України, Службі
безпеки України, інших утворених відповідно
до законів України військових формуваннях,
а також службу в Національній поліції;
• працівники воєнізованих формувань,
гірничорятувальних частин незалежно від
підпорядкування, а також особовий склад
аварійно-рятувальної служби, створеної
відповідно до законодавства на постійній
основі;
• особи, які проходять альтернативну
(невійськову) службу;
• особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV,
крім осіб, які отримують виплати у зв’язку
зі смертю годувальника, та непрацюючих
осіб, які отримують пенсії по інвалідності
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання;
• особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення
кваліфікації з відривом від виробництва за
направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати
та з отриманням стипендії відповідно до
законодавства);
• особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
• один з непрацюючих працездатних
батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також непрацюючі
працездатні особи, які здійснюють догляд
за інвалідом І групи або за престарілим,
який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду
або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

допомогу або компенсацію відповідно
до законодавства;
• особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами і отримують допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами2;
• військовослужбовці (крім військово
службовців строкової служби), особи рядового й начальницького складу;
• батьки — вихователі дитячих будинків
сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони
отримують грошове забезпечення відповідно
до законодавства;
• дружини (чоловіки) працівників дипломатичної служби — під час перебування за
кордоном за місцем проходження дипломатичної служби чоловіка (дружини).
Таким чином, до стажу для призначення
пенсії за віком зараховуються періоди роботи
вищезазначених осіб, а також передбачений ст. 24 Закону № 1058 період, протягом
якого особа, яка підлягала загальнообов’яз
ков ому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала
допомогу по безробіттю (крім одноразової
її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну
допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Зауважимо, що є особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному
2 Слід пам’ятати, що Законом України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VІІ внесені зміни
до п. 15 ст. 11 Закону № 1058. Ними передбачено, що особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та
пологами, підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню з 01.07.2013 р. (з дати набрання
чинності Законом). Отже, період перебування у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами підлягає зарахуванню до
страхового стажу починаючи з 01.07.2013 р. До цього часу
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами до страхового
стажу для призначення пенсії за віком не зараховувалася,
оскільки за час такої відпустки не сплачувалися внески на
пенсійне страхування.

89

90

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

пенсійному страхуванню, адже не передбачені ст. 11 Закону № 1058, зокрема:
• особи, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку;
• студенти вищих і професійно-технічних
навчальних закладів.
Зауважте, що період відпустки для догляду за дитиною до шести років на підставі
медичного висновку та навчання у вищих і
професійно-технічних навчальних закладах
до страхового стажу для призначення
пенсії за віком не зараховується.
Отже, обов’язковою умовою зарахування періоду роботи до страхового стажу
для призначення пенсії є підлягання особи
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Не зазначені в наведеному списку особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загаль
нообов’язковому державному пенсійному
страхуванню відповідно до цієї статті, у т. ч.
іноземці та особи без громадянства, які
постійно проживають або працюють на
території України, громадяни України, які
постійно проживають або працюють за
межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, мають право на добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування. Вони можуть брати добровільну участь у солідарній системі
або в накопичувальній системі пенсійного
страхування, або одночасно в обох системах
відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування згідно
із Законом про ЄСВ.
Варто нагадати, що для призначення пенсії
велике значення мають сплачені страхові
внески та їх розмір. Якщо сума сплачених
за відповідний місяць страхових внесків є
меншою, ніж мінімальний страховий внесок,
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цей період зараховується до страхового стажу
як повний місяць лише за умови здійснення в
порядку, визначеному правлінням Пенсійного
фонду, доплати до суми страхових внесків
таким чином, щоб загальна сума сплачених
коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
А якщо зазначеної доплати здійснено не було,
до страхового стажу зараховується період,
визначений за кожний місяць пропорційно
сплаченим страховим внескам.
Страховий стаж обчислюється територіальним органом ПФУ за даними, що містяться
в системі персоніфікованого обліку.

Спеціальний стаж
Визначення поняття «спеціальний стаж»
не містить жодний нормативно-правовий акт.
Водночас вважається, що це стаж роботи за
певною спеціальністю або на певній роботі,
в особливих умовах праці та несприятливих
кліматичних умовах. Період роботи за цих
умов дає право працівникам на пенсію за
віком на пільгових умовах, а також пенсію
за вислугу років.

Стаж для пільгової пенсії
Особи, які мають право на пільгові пенсії,
та тривалість спеціального стажу роботи,
крім Закону № 1788, визначаються іншими
законодавчими актами. Відповідно до ст. 13
цього Закону врегульовано, що право на
пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають:
• працівники, зайняті повний робочий
день на підземних роботах, на роботах з
особливо шкідливими та особливо важкими
умовами праці, — за Списком № 1 і за результатами атестації робочих місць, а саме:
— чоловіки — після досягнення 50 років
і за стажу роботи не менше 25 років, з них
не менше 10 років на зазначених роботах;
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— жінки — після досягнення 50 років і
за стажу роботи не менше 20 років, з них
не менше 7 років 6 місяців на зазначених
роботах;
• працівники, зайняті повний робочий
день на роботах у шкідливих і важких умовах
праці, — за Списком № 2 і за результатами
атестації робочих місць, зокрема:
— чоловіки — після досягнення 55 років
і за стажу роботи не менше 30 років, з них
не менше 12 років 6 місяців на зазначених
роботах;
— жінки — після досягнення 55 років і
за стажу роботи не менше 25 років, з них
не менше 10 років на зазначених роботах.
Крім вказаних робіт, віднесених до спеціального стажу, законодавством встановлено
й інші види професій та робіт, період виконання яких характеризується як спеціальний
стаж. Це:
• трактористи-машиністи, безпосередньо
зайняті у виробництві сільськогосподарської
продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
• жінки, які працюють трактористамимашиністами, машиністами будівельних,
шляхових і вантажно-розвантажувальних
машин, змонтованих на базі тракторів і
екскаваторів;
• жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинаркамиоператорами в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства;
• жінки, зайняті протягом повного сезону
на вирощуванні, збиранні та післязбиральній
обробці тютюну;
• робітниці текстильного виробництва,
зайняті на верстатах і машинах;
• жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро
і більше дітей;
• водії, задіяні в технологічному процесі
на важких і шкідливих виробництвах.
Зауважимо, що право на пенсію за віком
на пільгових умовах мають також ліквідато-
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ри аварії на ЧАЕС та особи, які працювали
в районах Крайньої Півночі.

Стаж для пенсії за вислугу років
Категорії працівників, які мають право
на пенсію за вислугу років, та тривалість
спеціального стажу роботи визначаються
ст. 52, 54 та 55 Закону № 1788.
Так, право на пенсію за вислугу років
мають:
• окремі категорії працівників авіації та
льотно-випробного складу;
• робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо
здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному
транспорті та метрополітені;
• водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на
шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах
на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
• механізатори (докери-механізатори)
комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;
• плавсклад морського, річкового флоту
і флоту рибної промисловості (крім суден
портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних,
приміського і внутріміського сполучення);
• працівники експедицій, партій, загонів,
дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на
польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і
розвідувальних роботах;
• робітники, майстри (у т. ч. старші
майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих
на обслуговуванні механізмів і обладнання;
• артисти театрально-концертних та
інших видовищних закладів, підприємств
і колективів;
• працівники освіти, охорони здоров’я та
соціального забезпечення, які в будинках-
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інтернатах для престарілих та інвалідів
і спеціальних службах безпосередньо
зайняті обслуговуванням пенсіонерів
та інвалідів;
• спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу —
члени збірних команд.
Слід наголосити, що крім згаданих вище
категорій працівників спеціальний стаж
роботи дає право на призначення пенсій за
вислугу років педагогічним, науковим, науково-педагогічним, медичним працівникам,
державним службовцям та ін.

Науковий
та науково-педагогічний стаж
Статтею 37 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р.
№ 848-VIII (далі — Закон № 848) передбачено призначення пенсії, яка здійснюється за
наявності страхового стажу. До такого стажу
зараховується робота на посадах, зазначених
у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій,
підприємств, вищих навчальних закладів,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги
в разі виходу на пенсію відповідно до ст. 37
Закону № 848, що затверджується КМУ з урахуванням положень ст. 31 та 32 цього Закону.
Для наукових працівників, крім призначень пенсій, спеціальний стаж враховується
також для встановлення надбавок. Таким
чином, для виплати надбавки за стаж наукової
роботи слід керуватися Порядком виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженим
постановою КМУ від 14.04.2004 р. № 494.
Порядок виплати надбавок за вислугу
років науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78
(далі — Порядок № 78). Дія цього Порядку
поширюється на працівників, вказаних у
Переліку посад педагогічних та науково-
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педагогічних працівників, затвердженому
постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963
(далі — Перелік № 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників
навчальних закладів і установ освіти.

Стаж працівників закладів
і установ освіти, охорони здоров’я
та соціального захисту
Пенсійне забезпечення застрахованих
осіб, які працювали або працюють на посадах,
що дають право на призначення пенсії за вислугу років, які відповідно до законодавства,
що діяло раніше, мали право на пенсію за
вислугу років, здійснюється згідно з окремим
законодавчим актом через професійні та
корпоративні фонди (п. 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058).
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди
зазначеним особам пенсії призначаються за
нормами Закону № 1058 після досягнення
пенсійного віку та за наявності трудового
стажу, передбаченого Законом № 1788.
Головною умовою для призначення пенсії
за вислугу років таким працівникам відповідно до п. «е» ст. 55 Закону № 1788 є наявність
не менше ніж 25 років спеціального стажу
роботи на посадах і в закладах, передбачених Переліком закладів і установ освіти,
охорони здоров’я та соціального захисту і
посад, робота на яких дає право на пенсію
за вислугу років, затвердженим постановою
КМУ від 04.11.1993 р. № 909.
Спеціальний стаж працівників, які обій
мають посади в закладах і установах освіти,
охорони здоров’я та соціального захисту,
враховується також для виплати надбавок.
Для педагогічних працівників надбавки за вислугу років встановлюються відповідно до Порядку, що визначає виплату
цієї надбавки і для науково-педагогічних
працівників, тобто відповідно до Порядку
№ 78 та Переліку № 963.
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Постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418
затверджено Порядок виплати надбавки за
вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних
закладів охорони здоров’я.
Порядок виплати надбавки за вислугу
років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення
затверджено наказом Мінсоцполітики від
15.06.2011 р. № 239.

Стаж державної служби
Статтею 90 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII
(далі — Закон № 889), який набрав чинності
01.05.2016 р., передбачено норму щодо пенсійного забезпечення державних службовців
відповідно до Закону № 1058. Однак:
• державні службовці, які на день набрання чинності Законом № 889 обіймають
посади державної служби та мають не менш
як 10 років стажу на посадах, віднесених
до відповідних категорій посад державних
службовців, визначених ст. 25 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.
№ 3723-XII (далі — Закон № 3723; втратив
чинність з 01.05.2016 р.) та актами КМУ,
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мають право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 в порядку,
визначеному для осіб, які мають не менш як
20 років стажу роботи на посадах, віднесених
до категорій посад державних службовців;
• для осіб, які на день набрання чинності
Законом № 889 мають не менш як 20 років
стажу на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державної служби, визначених ст. 25 Закону № 3723 та актами КМУ,
зберігається право на призначення пенсії
відповідно до ст. 37 Закону № 3723 у порядку, визначеному для осіб, які мають не
менш як 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до категорій посад державних
службовців.
Стаж державної служби за періоди роботи
(служби) до набрання чинності Законом
№ 889 обчислюється в порядку та на умовах,
установлених на той час законодавством.
По-новому стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення
стажу державної служби, затвердженого
постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229
(далі — Порядок № 229) і від нього залежатиме, наприклад, виплата надбавки за
вислугу років на державній службі та право
на додаткові відпустки.

Що нового
Змінено порядок призначення пенсій
Законом України від 29.03.2016 р. № 1043VIII внесено зміни до ст. 40 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної
плати для обчислення пенсії. Встановлено, що
для обчислення пенсії враховується заробітна
плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера
та за умови підтвердження довідки про заробітну
плату первинними документами або в разі, якщо
страховий стаж починаючи з 01.07.2000 р. ста-

новить менше 60 місяців, для обчислення пенсії
також враховується заробітна плата (дохід) за
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу
підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв.
Раніше, нагадаємо, було передбачено, що з
01.01.2016 р. для призначення пенсії беруться
тільки дані за період з 01.07.2000 р. Закон набрав чинності 15.04.2016 р. і його положення
поширюються на осіб, яким пенсії призначені
(перераховані) у період з 01.01.2016 р. до дня
набрання ним чинності.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 08.05.2015 р. № 6811/0/14-15/18
Про застосування норми частини другої ст. 26 Закону № 1105
<...> Відповідно до частини другої ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі — Закон) 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.
Зі змісту частини другої ст. 26 Закону випливає, що в разі коли сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць
є меншою за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої на час настання страхового випадку, необхідно здійснювати доплату
до суми допомоги до рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
При цьому зазначена норма Закону не
містить уточнень у частині суми допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць
у разі повної (неповної) зайнятості застрахованої особи.
Крім того, відповідно до частини п’ятої ст. 8
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» у разі якщо база нарахування
єдиного внеску (крім винагороди за цивільноправовими договорами) не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, за який нараховується
Заступник Міністра

заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску
розраховується як добуток розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата
(дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої
для відповідної категорії платника.
Враховуючи зазначене, норма частини
другої ст. 26 Закону може застосовуватись як
у випадках повної зайнятості, так і у випадках
неповної зайнятості застрахованої особи.
Крім того, виходячи зі змісту частини другої
ст. 26 Закону, сума допомоги по вагітності та
пологах у розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, встановленої
на час настання страхового випадку.
При визначенні суми допомоги по вагітності
та пологах у розрахунку на місяць застосовується середньомісячна кількість календарних
днів — 30,44.
Слід зазначити, що застосування середньомісячної кількості календарних днів (30,44) на
сьогодні також передбачено для визначення
максимальної суми заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, в розрахунку
на один день, при обчисленні допомоги по вагітності та пологах (п. 14 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).
В. Ярошенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14.09.2015 р. № 520/18/99-15
Щодо врахування часу відпусток без збереження зарплати
<...> Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(у редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р.
№ 439), передбачено, що середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення), на яку нарахований
єдиний внесок та/або страхові внески на відповідні види соціального страхування, на кількість
календарних днів зайнятості (відповідно до видів
страхування — період перебування у трудових
відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільноправовими договорами, проходження служби,
провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин, зокрема
відпустки без збереження заробітної плати.
Відпустка без збереження заробітної плати є
одним із видів відпусток, установлених ст. 4 Закону
України «Про відпустки». Статтею 25 зазначеного Закону визначена відпустка без збереження
заробітної плати, що надається працівникові в
обов’язковому порядку, ст. 26 — відпустка без
збереження заробітної плати за згодою сторін.
Крім того, на сьогодні діє норма п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили

чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28.12.2014 р. № 76-VIII стосовно надання
права керівникам органів виконавчої влади та
інших державних органів надавати відпустки
без збереження заробітної плати на визначений
цими керівниками термін. Під час здійснення
органами виконавчої влади та іншими державними органами цих заходів положення ст. 26
Закону України «Про відпустки» в частині обмеження терміну відпустки без збереження
заробітної плати не застосовуються.
Також відповідно до п. 6(6) Прикінцевих
положень Закону України «Про Державний
бюджет на 2014 рік» передбачалося керівникам центральних органів виконавчої влади, які
здійснюють контроль та нагляд у відповідних
галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть
здійснювати відповідні міністерства, надати
право надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками
термін. Під час здійснення центральними органами виконавчої влади цих заходів положення
ст. 26 Закону України «Про відпустки» в частині
обмеження терміну відпустки без збереження
заробітної плати не застосовуються.
Враховуючи викладене, Порядком не обмежено види відпусток без збереження заробітної плати, період перебування в яких не
враховується при обчисленні середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), лише відпустками, наданими відповідно
до Закону України «Про відпустки».

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства						

О. Савенко
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 19
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 3 (1, 2, 9)
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 12

40-годинному робочому тижні — 152,0
39-годинному робочому тижні — 148,2
36-годинному робочому тижні — 136,8

Травень 2016 р.
6 травня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики: Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна))
за квітень 2016 р.

10 травня, вівторок
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ: Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф.
№ 1ДФ) за I квартал 2016 р.

20 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати: ЄСВ з доходу
за квітень 2016 р.

Закінчується строк подання до органів
ДФСУ: Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих
осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів доходів і зборів (форма
№ Д4 (місячна)) за квітень 2016 р.

30 травня, понеділок
Закінчується строк сплати:
• ЄСВ гірничими підприємствами з доходу
за квітень 2016 р.;
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
доходу за квітень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за квітень 2016 р.
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www.zpl.com.ua

Организация труда беременных:
сохранение трудового договора С. 26
Командировки:
от положения до отчета

С. 16

Премирование работников:
кто определяет условия С. 40
Выплаты из ФСС:
как получить предпринимателям

С. 80

Требования об уплате недоимки по ЕСВ:
действия предприятия С. 69
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

