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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Хітом цього номера журналу
є… ні, не порядок заповнення
звітності з ЄСВ за новою формою (хоч її ми також аналізуємо
на с. 63), а порядок обчислення
та виплати так званої фіксованої
індексації (с. 45).
Через запитання, які надходили минулого року на телефонну консультаційну лінію
редакції та стосувалися індексації доходів працівників до внесення змін до Порядку № 1078,
складалося враження, що всі
тільки тим і займаються, що
встановлюють та скасовують
надбавки, доплати, премії, змінюють їх розміри та періодичність виплати тощо.
Через запитання, які надходять до редакції цього року,
вже після внесення змін до Порядку № 1078, складається враження, що всі тільки тим і займаються, що переводять працівників з однієї посади на іншу або з підвищенням зарплати, або з її зменшенням. І одразу спадає
на думку: чому люди вдаються до крайнощів? Насправді
це не так.
Усі ми розуміємо, що в інструкціях та порядках, навіть
за великого бажання їх розробників, не можна передбачити всіх ситуацій, які можуть виникнути під час роботи. Тому зазвичай вони визначають порядок дій лише
в типових ситуаціях. У решті випадків слід шукати вихід
самому. І тут вам у пригоді стане журнал «Заработная плата». Але пам’ятайте, що помилкам легше запобігати, ніж
виправляти.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Мінімальна зарплата зросте
Закон України «Про
внесення змін до Закону
України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік»
від 19.05.2016 р.
№ 1384-VIII

Внесено зміни до ст. 7 і 8 Закону про Держбюджет-2016, згідно з
якими з 01.12.2016 р. розмір мінімальної зарплати та прожиткового
мінімуму становитиме 1600 грн (планувалося 1550 грн).

Зміни у наданні «декретних» відпусток
Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо надання батькамвихователям додаткових
соціальних гарантій» від
17.05.2016 р. № 1366-VIII

Внесено зміни до частини п’ятої ст. 179 КЗпП. Нею, нагадаємо,
було встановлено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається, якщо дитина перебуває на
державному утриманні. Внесеними змінами встановлено, що це не
стосується прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців
у дитячих будинках сімейного типу. Відповідно, внесено зміни до
ст. 18 Закону про відпустки. Встановлено, що ця відпустка може
бути використана повністю або частинами не тільки батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за
дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, а й
одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Звільнення від оподаткування пенсій
Закон України «Про
внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо звільнення
від оподаткування пенсій»
від 02.06.2016 р. № 1411-VIII

Викладено в новій редакції пп. 164.2.19 ПКУ. Встановлено, що
суми пенсій (включаючи суму їх індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ
чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року,
оподатковуються у частині такого перевищення. Оподаткуванню підлягають також пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються
в країні їх виплати. Положення цього підпункту не застосовується
до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Індексація аліментів
Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо індексації розміру
аліментів, визначеного судом
у твердій грошовій сумі»
від 17.05.2016 р. № 1368-VIII

З 12.06.2016 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення», якими встановлено, що аліменти, визначені судом у твердій грошовій сумі, будуть
індексуватися роботодавцями на підставі розрахунку, зробленого
(обчисленого) державним виконавцем.
Детальніше — на с. 48 цього номера журналу
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Зміни у випробуванні під час прийняття на роботу
Закон України «Про
внесення змін до Кодексу
законів про працю України
щодо випробування при
прийнятті на роботу»
від 17.05.2016 р. № 1367-VIII

З 12.06.2016 р. набрали чинності зміни, внесені до ст. 26 КЗпП
щодо встановлення випробування під час прийняття на роботу щодо
розширення кола осіб, для яких воно не встановлюватиметься.
Детальніше — на с. 22 цього номера журналу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Відрядження працівників-інвалідів
Постанова від 08.06.2016 р.
№ 353

Внесено зміни до п. 7 постанови КМУ «Про суми та склад вит
рат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98. Встановлено,
що витрати на проїзд (у т. ч. на перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем
відрядження (у т. ч. на орендованому транспорті); на оплату вартості
проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях тощо
відшкодовуються також супроводжуючому (не більше ніж одному)
відрядженої особи в разі, якщо вона має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова звітність з ЄСВ
Наказ від 11.04. 2016 р. № 441

У новій редакції викладено Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом від 14.04.2015 р. № 435. У липні звітуємо за червень
за новою формою.
Детальніше — на с. 63 цього номера журналу
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Обчислення компенсації за невикористану відпустку
Лист від 08.04.2016 р.
№ 383/13/84-16

Мінсоцполітики роз’яснює, що якщо протягом розрахункового
періоду (12 календарних місяців) працівник не мав заробітку не зі
своєї вини, зокрема перебував у відпустці по догляду за дитиною,
то відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
(далі — Порядок № 100), середня заробітна плата розраховується
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виходячи з установленої по його посаді у штатному розписі на момент
проведення розрахунку тарифної ставки чи посадового (місячного)
окладу (без урахування доплат, надбавок, премій тощо). Відповідно
до п. 7 Порядку № 100 середня заробітна плата для нарахування
компенсації за невикористані дні відпустки обчислюється шляхом
ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем нарахування
компенсації (місяцем звільнення) 12 місяців на відповідну кількість
календарних днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний результат перемножується
на число календарних днів відпустки.

Оплата відпускних за переведенням
Лист від 25.11.2015 р.
№ 1531/13/84-15

Мінсоцполітики розглядає в листі два питання:
— оплати відпускних за переведенням;
— врахування суми відпускних при обчисленні середньої зар
плати для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності.
З першого питання в листі цікавими є два моменти:
— на новому місці роботи відпускні розраховуються згідно з
Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, виходячи з нового розрахункового періоду та нової зарплати;
— відпускні за новим місцем роботи виплачуються за рахунок
суми компенсації, отриманої з попереднього місця роботи.
Останнє питання жодним нормативним актом не врегульовано,
тому можливі варіанти:
— за новим місцем роботи відпускні виплачуються за рахунок
суми компенсації, отриманої з попереднього місця роботи;
— за новим місцем роботи відпускні виплачуються за рахунок
суми компенсації, отриманої з попереднього місця роботи, і якщо її
не вистачає (на новому місці роботи відпускні більші), доплачуються
за рахунок нового роботодавця;
— за новим місцем роботи відпускні в повній сумі виплачуються
за рахунок нового роботодавця.
Текст документа — на с. 93 цього номера журналу

Заповнення табеля обліку використання робочого часу
Лист від 05.06.2015 р.
№ 225/06/186-15

У листі серед іншого роз’яснюється, що в табелі обліку використання робочого часу час, протягом якого працівник відсутній у
зв’язку з оголошенням часткової мобілізації, має відмічатись умовним
позначенням «ІН» — інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством (виконання державних і громадських обов’язків,
допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо).
Якщо роботодавець не має відповідних документів, що підтверджують відсутність працівника, у табелі обліку використання робочого
часу такий час відмічається умовним позначенням «НЗ» — неявка
з нез’ясованих причин.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Сплата ЄСВ у разі виплати авансу
в натуральній формі
Підприємство займається продажем взуття з Італії і одноразово
дозволило своїм працівникам придбати собі цей товар у рахунок авансу. Чи
потрібно в такому разі нараховувати та
сплачувати ЄСВ?
Так, у цьому випадку потрібно нарахувати та сплатити ЄСВ.
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 4 Закону про ЄСВ роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи
за цивільно-правовими договорами, є платниками ЄСВ. Вони повинні нараховувати
ЄСВ на суму нарахованої заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч.

у натуральній формі, та на суму винагороди фізособам за виконання робіт/надання
послуг за договорами ЦПХ (п. 1 частини
першої ст. 7 Закону про ЄСВ).
Під час кожної виплати заробітної плати (доходу), на суми якої нарахований ЄСВ,
одночасно з видачею коштів роботодавці
зобов’язані сплатити і відповідні нараховані
суми ЄСВ (абзац другий частини восьмої
ст. 9 Закону про ЄСВ).
Частиною першою ст. 115 КЗпП та частиною першою ст. 24 Закону про оплату праці
визначено, що заробітна плата виплачується
працівникам регулярно, в робочі дні, в строки,
встановлені трудовим/колективним договором
або іншим нормативним актом роботодавця,
але не рідше двох разів на місяць. Зарплату
за першу половину місяця часто називають
авансом, оскільки вона виплачується до закінчення календарного місяця, за який працівнику
підприємство повинно нарахувати та виплатити заробітну плату. Але по суті аванс — це
частина місячної заробітної плати, отже,
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під час його виплати також слід нарахувати
та сплатити до бюджету ЄСВ.
У випадку, наведеному в запитанні,
підприємство не виплачує аванс взуттям,
а продає його в рахунок нарахованої зар
плати (безготівковий розрахунок), і тому
на нарахування ЄСВ і ПДФО це не впливає1.
Хотілося б звернути увагу на такий момент.
Розмір авансу (зарплати за першу половину
місяця) визначається трудовим/колективним
договором або іншим внутрішнім нормативним документом підприємства, але він
не може бути менше оплати за фактично
відпрацьований час, виходячи з розрахунку
тарифної ставки (посадового окладу) працівника (частина третя ст. 115 КЗпП, частина
третя ст. 24 Закону про оплату праці). Це
означає, що виплачуючи працівникам аванс
у натуральній формі, бухгалтерія все одно
повинна для кожного з них розрахувати суму
авансу, виходячи з оплати за фактично відпрацьований час, та порівняти її з вартістю
товару, який купує працівник. Якщо вартість
товару виявиться меншою, ніж розрахована
за відпрацьований час сума авансу, бухгалтерія
має провести відповідні донарахування сум
зарплати, ЄСВ, ПДФО та ВЗ.

Нарахування допомоги
за листком непрацездатності,
який містить виправлення
Працівник надав бухгалтерії листок
непрацездатності з двома виправленнями. Як вчинити бухгалтерії:
проводити виплати за таким документом
чи відмовити працівнику?
Допущені в листку непрацездатності
помилки або виправлення не можуть
бути підставою для відмови в оплаті
1 Якщо б підприємство замість нарахування зарплати
коштами пообіцяло, наприклад, по одній чи дві пари взуття,
у цьому разі можна було б вести мову про надання доходу
в негрошовій формі. (Прим. ред.)
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цього документа. Статтею 23 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105XIV (далі — Закон № 1105) встановлений
вичерпний перелік підстав для відмови
в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, а саме:
• у разі травмування або захворювання
застрахованої особи під час вчинення нею
злочину;
• у разі навмисного заподіяння шкоди
своєму здоров’я з метою ухилення від роботи
чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
• під час перебування під арештом і
проведення судово-медичної експертизи;
• під час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
• у разі тимчасової непрацездатності
у зв’язку із захворюванням або травмою,
що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій,
пов’язаних з таким сп’янінням;
• за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням.
Тож якщо працівник не скоював зазначених протизаконних дій, не перебував
у вказаних відпустках і видача йому листка
непрацездатності не пов’язана з випадками
будь-якого сп’яніння, то підприємство не має
права відмовити йому як застрахованій
особі в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо він надасть
виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності.
Тепер щодо виправлень у цьому документі.
Згідно з п. 4.5 Інструкції про порядок запов
нення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства праці та соціальної
політики України, ФСС з ТВП, ФСС від НВВ
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406,
у разі помилок у тексті листка непрацездатності здійснюється виправлення тексту, що
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підтверджується записом «Виправленому
вірити», підписом лікуючого лікаря та
печаткою закладу охорони здоров’я «Для
листків непрацездатності». На бланку листка
непрацездатності дозволяється не більше
двох виправлень.
Отже, якщо працівник надав бухгалтерії
листок непрацездатності, на якому не більше
двох виправлень, і вони оформлені належним
чином, то допомога по тимчасовій непраце
здатності нараховується йому в загальному
порядку.
Однак якщо біля виправлень немає запису «Виправленому вірити» або підпису
лікаря та печатки закладу охорони здоров’я,
такі виправлення є недійсними. Якщо ж виправлення належним чином завірені, але їх
більше двох, то недійсним є вже сам листок
непрацездатності. В обох випадках працівнику
потрібно звернутися до лікувального закладу
та надати потім підприємству листок непрацездатності, оформлений належним чином.

Перерахування компенсації
на інше підприємство в разі
звільнення за угодою сторін
Працівник, що звільняється за угодою сторін, вже знайшов нову роботу та просить перевести на інше підприємство компенсацію за невикористані
дні щорічної відпустки. Чи вважатиметься
порушенням, якщо бухгалтерія виконає
таке прохання?
Частиною третьою ст. 24 Закону про
відпустки встановлено лише один випадок, коли за бажанням працівника
підприємство має перерахувати на рахунок
іншого підприємства грошову компенсацію
за не використані ним дні щорічних відпусток, — у разі звільнення в порядку переведення на роботу на інше підприємство.
Будь-яких інших випадків законодавством
не передбачено.
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Тому, на нашу думку, якщо бухгалтерія
на прохання працівника, який звільняється
за угодою сторін, перерахує належну йому
суму компенсації за невикористані дні відпусток на рахунок іншого підприємства, це
вважатиметься порушенням трудового законодавства. По-перше, для перерахунку цих
коштів у підприємства немає законодавчої
підстави. По-друге, сам факт перерахування
коштів якомусь іншому підприємству на прохання чи за заявою працівника виглядає
досить сумнівною операцією і в подальшому
може потрапити під «приціл» контролюючих
органів. Зважаючи на це, радимо бухгалтерії не перераховувати коштів на рахунок
іншого підприємства. Оскільки працівник
звільняється за угодою сторін, отримати
компенсацію він може тільки на цьому підприємстві.
Якщо працівник справді знайшов собі нову
роботу, і там його чекають, радимо йому
взяти на новому підприємстві відповідний
лист-клопотання про своє переведення туди.
У такому разі він може просити про звільнення за п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП,
і підприємство за бажанням працівника
зможе перерахувати суму компенсації на рахунок нового підприємства.

Оплата за навчання особи, яка
не є працівником підприємства
Директор (він же власник) підприємства виявив бажання оплатити
за рахунок коштів підприємства
навчання за кордоном свого сина, який
працює в іншій компанії. Чи можна так
вчинити і чи повинен потім син директора відпрацьовувати на нашому підприємстві?
Законодавство не обмежує підприємство в праві оплатити навчання
як свого працівника, так і його дітей,
а також інших фізичних осіб.
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Так, згідно з абзацом першим частини
четвертої ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2016 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067) роботодавець має
право укладати з працівниками або іншими
особами, які не перебувають з ним у трудових
відносинах, за їхньою згодою, договори про
направлення їх до навчальних закладів для
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні,
підприємство має повне право оплатити
навчання сина директора за кордоном. Головне — правильно оформити всі необхідні
документи.
Так, підприємству потрібно укласти договір з навчальним закладом. Враховуючи,
що навчання оплачуватиме підприємство,
а отримуватиме послуги — фізична особа,
договір буде тристороннім — між замовником (підприємством), виконавцем (навчальним закладом) і одержувачем послуг
(сином директора). Усі сторони договору
мають зазначити в ньому свої реквізити та
підписати договір.
Щодо обов’язку сина директора після
закінчення навчання відпрацювати певний
період на підприємстві, яке оплатило його,
то в абзаці другому частини четвертої ст. 34
Закону № 5067 вказано лише на можливість
виникнення такого обов’язку: все залежить
від того, передбачено це договором чи ні.
Обов’язок «відпрацювання» впливає лише
на оподаткування вартості навчання ПДФО.
Так, пп. 165.1.21 ПКУ встановлено, що
не оподатковується ПДФО сума, сплачена
роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за фізичну особу, але не вище
розміру, визначеного в абзаці першому
пп. 169.4.1 ПКУ на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки
такої фізичної особи, незалежно від того, чи
перебуває ця особа в трудових відносинах із
роботодавцем, але за умови, що вона уклала
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з ним письмовий договір (контракт) про
взяті зобов’язання з відпрацювання в такого
роботодавця після закінчення вищого та/або
професійно-технічного навчального закладу
і отримання спеціальності (кваліфікації)
не менше ніж три роки. Якщо працівник
припиняє трудові відносини з роботодавцем
протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від
року, в якому закінчується таке навчання,
сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага,
наданого такому працівнику протягом року,
на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню
в загальному порядку.

Новий працівник відмовляється
підписувати посадову інструкцію
У перший день роботи на підприємстві працівник відмовився підписувати посадову інструкцію.
Якими мають бути дії адміністрації в такому випадку?
Згідно зі ст. 29 КЗпП одним із перших
обов’язків керівництва підприємства
перед новоприйнятим працівником є роз’яснення йому, крім іншого, його
прав і обов’язків, ознайомлення з робочим
місцем та трудовими функціями. Для цих
цілей на підприємствах розробляються та
затверджуються посадові інструкції.
Посадова інструкція — це документ, який
визначає конкретні завдання, обов’язки,
права, знання і необхідну кваліфікацію
працівника, а також його відповідальність
у процесі здійснення трудової діяльності.
Крім того, в посадовій інструкції розкриваються взаємовідносини і зв’язки з іншими
працівниками в підрозділі та за його межами,
умови заміщення в разі відсутності когось із
працівників тощо. Тобто посадова інструкція
є для новоприйнятого працівника своєрід-
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ним путівником та довідником у його новій
роботі, тому вона обов’язково доводиться
до працівника під підпис.
Дехто вважає, що посадова інструкція є
не обов’язковим документом, а довідковим.
Однак це не так: необхідність складання
на підприємстві посадових інструкцій для працівників усіх посад, що зазначені в штатному
розписі, передбачена п. 6 розділу 1 Випуску 1
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики
України від 29.12.2004 р. № 336. Також
у п. 6 та 7 вказаного документа детально
описано складання посадових інструкцій
для працівників за відповідними розділами.
Відзначимо, що на законодавчому рівні
чітко не встановлено, коли саме працівника

має бути ознайомлено з його посадовою
інструкцією. Але, на нашу думку, це слід
зробити до прийняття на роботу, оскільки
працівник має знати про свої конкретні
трудові обов’язки та вирішити, приймає він
їх чи ні. А власне як локальний документ посадову інструкцію майбутньому працівнику
дають на ознайомлення та підпис разом з
наказом про прийняття на роботу.
Якщо потенційний працівник підписує
посадову інструкцію, йому надають для
ознайомлення та підпису наказ про його
прийняття на роботу. Якщо він відмовляється підписувати посадову інструкцію, це
слід розцінювати як відмову від подальшого
виконання ним своїх трудових обов’язків,
і, відповідно, таку особу не приймають
на роботу.

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

Оплата листка
непрацездатності старого зразка
Працівник надав на підприємство
листок непрацездатності старого
зразка. Як його оплачувати?
Такі ситуації непоодинокі останнім
часом, тому ФСС з ТВП розмістив з
цього приводу роз’яснення на своєму
сайті. У ньому зазначається, що чинну форму
бланка листка непрацездатності затверджено
спільним наказом МОЗ, Мінсоцполітики,
ФСС з ТВП, ФСС від НВВ «Про затвердження
зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення
листка непрацездатності» від 03.11.2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406. Листки непраце
здатності та довідки, що підтверджують тимчасову непрацездатність, які не відповідають

вимогам зазначеного наказу, не можуть
бути підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності.
Підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є лише
листок непрацездатності, виданий в установленому порядку.
На підприємстві довідки й листки непрацездатності старого зразка до оплати
приймати не можна. Такі документи важливі для працівника, адже доводять, що він
хворів, а не прогулював. Тож у табелі обліку
робочого часу можна позначити відсутність
працівника позначками:
• НН — неоплачувана тимчасова непрацездатність;
• ТН — оплачувана тимчасова непрацездатність.
Тобто якщо працівник надав довідку або
листок непрацездатностістарого зразка, пра-
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цівник відділу кадрів може в табелі обліку
робочого часу навпроти прізвища такого
працівника зазначити «НН». Потім, після
обміну працівником довідки або ж листка
непрацездатності старого зразка на листок непрацездатності встановленої форми, у табелі
обліку робочого часу позначення змінюють
на «ТН». Зміни вносять у порядку, установленому п. 4 Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Мінфіну від
24.05.1995 р. № 88.
Після обміну працівником довідок або
листків непрацездатності старого зразка
на листки непрацездатності встановленого
зразка і подання їх на підприємство комісія
із соціального страхування має прийняти
рішення про призначення матеріального
забезпечення з тимчасової непрацездатності.
Нагадаємо, що відповідно до частини
п’ятої ст. 32 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV строк
давності з оплати тимчасової непрацездатності становить 12 календарних місяців з
дня відновлення працездатності. Іншими
словами, якщо листок непрацездатності
нового зразка буде надано пізніше, він
не оплачуватиметься.

Перенесення щорічної відпустки
У яких випадках можливе перенесення або подовження щорічних
відпусток?
Випадки перенесення чи подовження
щорічної відпустки наведені в ст. 11
Закону про відпустки. Їх можна поділити на три групи:
• вимога працівника;
• непередбачені обставини;
• ініціатива роботодавця.
Перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника можливе в разі:
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• порушення роботодавцем строку письмового повідомлення працівника про час
надання відпустки (частина 11 ст. 10 Закону про відпустки). Тобто про дату початку
відпустки працівника має бути письмово
повідомлено не пізніше ніж за два тижні
до встановленого графіком строку відпустки;
• несвоєчасної виплати роботодавцем
зарплати працівнику за час щорічної відпустки. Відповідно до частини першої ст. 21
Закону про відпустки відпускні мають бути
виплачені не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
Щорічна відпустка має бути перенесена
у зв’язку з непередбачуваними обставинами,
серед яких:
• збіг щорічної відпустки з відпусткою
у зв’язку з навчанням;
• збіг щорічної відпустки із відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами;
• настання тимчасової непрацездатності
працівника;
• виконання працівником державних
або громадських обов’язків, якщо відповідно до норм законодавства він підлягає
звільненню на цей час від основної роботи
із збереженням зарплати.
Перенесення щорічної відпустки можливе
й з ініціативи роботодавця. Інколи щорічну
відпустку переносять на інший період, якщо
її надання в раніше узгоджений строк несприятливо позначиться на нормальній
роботі підприємства. Однак мають бути
дотримані такі умови:
• надання працівником письмової згоди
на перенесення відпустки;
• перенесення погоджене з виборним
органом первинної профспілкової організації
або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
• частина відпустки тривалістю не менше
24 календарних днів надається в поточному
робочому році.
Зверніть увагу, в обов’язковому порядку
має бути перенесена відпустка на інший
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період, якщо йдеться про вимогу працівника
та про ініціативу роботодавця.
Щодо настання непередбачених обставин,
то можливі варіанти, а саме:
• якщо непередбачені обставини настали
до початку щорічної відпустки, її переносять
на інший період;
• якщо непередбачені обставини настали
під час відпустки, невикористану її частину
надають після закінчення дії причин, що її
перервали (відпустка подовжується), або
переносять на інший період.

Оформлення простою
Сировину на підприємство доставляють з-за кордону, але останнім
часом трапляються перебої, і підприємство не може повноцінно функціонувати та забезпечувати працівників
роботою. Чи доцільно буде на період відсутності сировини оголошувати простій?
Чи можна перевести деяких працівників
на іншу роботу?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних
або технічних умов, потрібних для
виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами (частина перша ст. 34
КЗпП). У разі простою необхідно своєчасно
попередити працівників про його початок.
Частиною другою ст. 34 КЗпП передбачено, що в разі простою працівники можуть
бути переведені за їхньої згоди з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу
роботу. Переведення має відбуватися на тому
самому підприємстві — на весь час простою
або на інше підприємство, що розташоване
в тій самій місцевості, — на строк до одного місяця.
Відомості про тимчасове переведення
на іншу роботу, пов’язану з простоєм на підприємстві, до трудової книжки працівника
не вносяться.
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Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства,
працівник повинен попередити уповноважену особу роботодавця (частина друга
ст. 113 КЗпП).
На період простою слід оформити акт,
у якому фіксуються обґрунтовані причини,
що призвели до зупинення роботи, початок
і дата можливого поновлення виробничого
процесу, наслідки простою, рекомендації
щодо шляхів подолання наслідків простою
та запобігання таким явищам у подальшому.
Акт затверджується наказом або розпорядженням по підприємству.
Порядок оплати часу простою визначений
у ст. 113 КЗпП. Час простою не з вини працівника оплачується в розрахунку не нижче 2/3
тарифної ставки встановленого працівникові
розряду (окладу). Це мінімальний розмір
виплати в разі простою (частина перша
ст. 113 КЗпП). У колективному договорі
можна передбачати і вищий за вказаний
розмір оплати часу простою.
Якщо простій не буде належним чином
оформлений, такий період слід оплачувати
на загальних підставах.

Складання табеля робочого часу
Як відображати в табелі обліку
робочого часу години роботи з
урахуванням норми тривалості
робочого часу?
Законодавством не встановлено
єдиної норми тривалості робочого
часу на рік. Норма може бути різною
залежно від того, який робочий тиждень
установлений на підприємстві (п’ятиденний
чи шестиденний), яка тривалість щоденної
роботи, який режим роботи, коли встановлено вихідні дні. Тому на підприємствах,
в установах та організаціях норма тривалості
робочого часу на рік визначається самостійно
з дотриманням вимог ст. 50–53, 67 і 73 КЗпП.
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Листи Мінсоцполітики, у яких публікуються норми робочого часу, не є нормативними
актами та мають рекомендаційний характер. Враховуючи те, що в них визначено всі
нормоутворюючі фактори, їх можна вважати
методичним посібником для розрахунку
норми тривалості робочого часу на рік безпосередньо на підприємстві.
У листі Мінпраці України від 20.07.2015 р.
№ 10846/0/14–15/13 наведено приклад
розрахунку норми тривалості робочого
часу на 2016 р., обчисленої за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та в неділю для
однакової тривалості часу роботи за день
упродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні
святкових і неробочих днів.
Первинним документом з обліку використання робочого часу, виплати працівникам
заробітної плати, отримання даних про
відпрацьований час чи відпустки є Табель
обліку використання робочого часу (ф. № 5),
затверджений наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р.
№ 489. Табель має відповідати графіку виходу
на роботу. Фактично відпрацьовані години
роботи позначаються в ньому буквою «р»,
години роботи у вихідні та святкові — «рв».
Згаданий наказ не встановлює вимог
щодо порядку заповнення табеля. Більш того,
згідно з приміткою до табеля ця форма має
рекомендаційний характер і складається
з мінімальної кількості показників. За потреби форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку
на підприємстві.

Відпускний стаж та період
відсторонення від роботи
За постановою слідчого в грудні
2015 р. посадову особу відсторонили від займаної посади на період досудового слідства. У травні 2016 р.
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відсторонена особа звільнилася з роботи
за власним бажанням. Чи зараховується
період відсторонення до стажу роботи,
що дає право на щорічну відпустку?
У разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття справи
за відсутністю складу злочину громадянинові відшкодовуються заробіток та інші
грошові доходи, які він утратив унаслідок
незаконних дій (ст. 2–3 Закону України «Про
порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 р.
№ 266/94-ВР; далі — Закон № 266/94).
Термін перебування під вартою, термін
відбування покарання, а також час, упродовж
якого громадянин не працював у зв’язку
із незаконним відстороненням від роботи
(посади), зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи
за спеціальністю, стажу державної служби,
безперервного стажу (ст. 7 Закону № 266/94).
До стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку, зараховується також час,
коли працівник фактично не працював, але
за ним згідно із законодавством зберігалися
місце роботи (посада) та заробітна плата
повністю або частково, в т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого
незаконним звільненням або переведенням
на іншу роботу (ст. 9 Закону про відпустки).
Отже, період відсторонення працівника
від роботи може бути зарахований до стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку,
в разі внесення судом виправдувального
рішення, на підставі якого працівникові
за цей період буде відшкодовано заробіток
та інші грошові доходи, які він утратив внаслідок незаконних дій. Якщо таке рішення
не винесене, працівник має право лише
на відпустку за робочий період до дати відсторонення від займаної посади.
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Використання щорічної
відпустки
Чи має право працівник використовувати щорічну відпустку по одному дню щопонеділка? Чи може
роботодавець відмовити в цьому і який
порядок оформлення?
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової
організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом,
і доводиться до відома всіх працівників. (ст. 10
Закону про відпустки). Під час складання
графіків ураховуються інтереси виробництва,
особисті інтереси працівників та можливості
для їх відпочинку. Конкретний період надання
щорічних відпусток у межах, установлених
графіком, узгоджується між працівником і
роботодавцем, який зобов’язаний письмово
повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Згідно із ст. 12 Закону про відпустки щорічну відпустку на прохання працівника може
бути поділено на частини будь-якої тривалості
за умови, що основна безперервна її частина
становитиме не менш як 14 календарних
днів. Невикористану частину відпустки
має бути надано працівникові, як правило,
до кінця робочого року, але не пізніше від
12 місяців після закінчення робочого року,
за який надається відпустка.
У разі перенесення щорічної відпустки
новий термін її надання встановлюється
за згодою між працівником і роботодавцем.
Таким чином, працівник має використати
не менш як 14 календарних днів щорічної
відпустки. Залишок може бути використаний
частинами, в т. ч. і по одному дню. За відсутності такого поділу в графіку відпусток
та згоди роботодавця надання щорічної
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відпустки по одному дню щопонеділка неможливе.
Надання щорічних відпусток оформлюється наказом роботодавця. Із наказом
про надання відпустки працівник має
бути ознайомлений до початку відпустки
в обов’язковому порядку.

Надання відпустки для догляду
за дитиною
Чи може роботодавець надати
відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
на підставі письмової заяви працівниці
підприємства без подання нею копії свідоцтва про народження дитини?
На відміну від щорічної відпустки,
що надається за відпрацьований час,
право на соціальні відпустки та їх
тривалість визначається залежно від віку
дітей, їх кількості, стану здоров’я (наявність
інвалідності) тощо. Тому право на ту чи іншу
соціальну відпустку має бути підтверджене
належними документами: свідоцтвом про
народження дитини (дітей), рішенням суду
про усиновлення, медичною довідкою про
інвалідність тощо.
Після закінчення відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами на бажання жінки їй
надається відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (частина
перша ст. 18 Закону про відпустки). Така відпустка надається за заявою жінки повністю
або частково в межах установленого періоду та оформлюється наказом роботодавця
(частина третя ст. 20 Закону про відпустки,
частина перша ст. 181 КЗпП).
Таким чином, така відпустка надається
після народження дитини в період до досягнення нею трирічного віку. Свідоцтво
про народження дитини в цьому випадку
буде слугувати документом, що підтверджує
факт наявності в працівниці дитини та дату її
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народження для обчислення дня закінчення
такої відпустки.

Відповідальність за невчасно
виплачену грошову винагороду
Підприємство порушило строки
виплати допомоги під час виходу
на пенсію, зазначені в колективному
договорі. Чи передбачено відповідальність
роботодавця та компенсацію працівникові
за затримку виплати коштів?
Якщо в колективному договорі передбачено виплату одноразової грошової
допомоги під час виходу працівника
на пенсію, у разі звільнення з посади у зв’язку
з виходом на пенсію підприємство зобов’язане
виплатити працівникові таку грошову допомогу в строки, зазначені в колективному
договорі.
У ст. 18 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII
встановлено відповідальність за порушення
й невиконання колективного договору, угоди
для осіб, які представляють роботодавця,
профспілки або інші уповноважені трудовим
колективом органи, з вини яких порушено чи
не виконано зобов’язання щодо колективного
договору чи угоди. На таких осіб накладається штраф до 100 нмдг (до 1700 грн), і вони
також несуть дисциплінарну відповідальність
аж до звільнення з посади.
Механізм компенсації грошових доходів
визначений Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів
у зв’язку з порушенням строків їх виплати»
від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ. Порядок проведення компенсації громадянам втрати
частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати затверджений
постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.
Відповідно до норм вищеназваного закону
та порядку компенсації підлягають грошові
доходи, які одержують громадяни в гривнях
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на території України і які не мають разового
характеру, зокрема заробітна плата. Допомога
під час виходу на пенсію має разовий характер,
а отже, компенсації не підлягає.

Тимчасове переведення
та переведення на іншу роботу
Переведення на іншу роботу та тимчасове переведення — це одне й те
ж саме?
Переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство, в т. ч. разом із підприємством, а
також тимчасове переведення на іншу роботу
допускається лише за згодою працівника, за
винятком випадків, передбачених у ст. 33
КЗпП, та в інших випадках, передбачених
законодавством (ст. 32 КЗпП).
Не можна вважати переведенням на іншу
роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому самому підприємстві
на інше робоче місце, в інший структурний
підрозділ у тій самій місцевості, доручення
роботи на іншому механізмі, агрегаті в межах
спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Роботодавець не
має права переміщати працівника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров’я.
Роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу
роботу не обумовлену трудовим договором, без
його згоди (вагітних жінок, жінок, які мають
дитину-інваліда або дитину віком до шести
років, а також осіб віком до 18 років — лише
за їх згодою), якщо вона не протипоказана
йому за станом здоров’я лише для відвернення
або ліквідації наслідків стихійного лиха, виробничих аварій, а також інших обставин, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей, з
оплатою виконаної роботи, але не нижчою ніж
середній заробіток за попередньою роботою.
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ОПЛАТА ТРУДА

Вебинары:
самые интересные
вопросы и ответы

За ініціативи журналу «Заработная плата» вже понад півроку відбуваються безплатні вебінари, присвячені різноманітним темам, зокрема обчисленню середньої зарплати, справлянню ЄСВ і ПДФО, заповненню звітності тощо. Під час їх проведення редакція отримує
велику кількість запитань, тому під час останнього вебінару ми лише відповідали на раніше
поставлені запитання. Найцікавіші з них публікуємо в статті. Вебінар проводила Галина
КАЗНАЧЕЙ, науковий редактор журналу «Заработная плата»

У приватного підприємства немає
можливості коригувати середню
зарплату на фактичний коефіцієнт
її підвищення. Якщо в наказі по підприємству коефіцієнт буде зменшено до 1,0001,
чи не буде це порушенням?
Так, підприємство можете зменшити
коефіцієнт, і це не буде порушенням.
Головне, щоб у наказі було чітко зазначено: як саме зменшується коефіцієнт,
чому зменшується (наприклад, у зв’язку з
обставинами фінансового характеру) і розмір коефіцієнта.
У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві,
в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах
(угодах), як у розрахунковому періоді, так

і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються при обчисленні середньої
заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
На госпрозрахункових підприємствах і
в організаціях коригування заробітної плати
та інших виплат провадиться з урахуванням
їх фінансових можливостей.
Чи необхідно повідомляти податкову інспекцію про прийняття
працівника, якщо він уже більше
року працює за основним місцем роботи
на підприємстві, а зараз його переводять
на 0,5 окладу за основною посадою і прий
мають на 0,5 окладу за сумісництвом
на іншу посаду?
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Так, потрібно.
Статтею 24 КЗпП встановлено, що
працівник не може бути допущений
до роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому КМУ.
Тобто визначальним є факт укладення
трудового договору чи то за основним місцем
роботи, чи то за сумісництвом.

зити суб’єкта господарювання та особисті
дані конкретного працівника, є додатковим
благом, отриманим платником податків від
роботодавця, та їх вартість включається до загального оподаткованого місячного доходу,
з якого утримується ПДФО за ставкою 18 %.
На думку автора, візитні картки, виготовлені для працівників, не є їх додатковим
благом, оскільки їх виготовлення зумовлене
виконанням ними трудових функцій, а не задоволенням особистих потреб.

Заробітна плата та податки за поточний місяць в повному обсязі
виплачуються до 7-го числа. Чи є це
порушенням термінів виплати зарплати
згідно із законодавством?

На госпрозрахунковому підприємстві у квітні 2016 р. було підвищено
тарифні ставки (оклади) усім працівникам. У травні деяким працівникам
підвищили розряд і, відповідно, тарифну
ставку. Чи вважати для таких працівників
травень «базовим» місяцем для подальшого
розрахунку індексації? Чи тільки в разі
підвищення тарифів (окладів) по всьому
підприємству значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підвищення, береться за 1 або 100 %?

Так, якщо зарплата виплачується
один раз на місяць, це є порушенням
законодавчих норм.
Заробітна плата виплачується працівникам
регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором або нормативним
актом роботодавця, погодженим з виборним
органом первинної профспілкової організації
чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками,
обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів, та не пізніше семи днів
після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 24 Закону про оплату праці).
Чи оподатковується ПДФО вартість
виготовлених візитних карток для
працівника підприємства та чи
відображати її у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «140»?
На думку ДФСУ, візитні картки, виготовлені для працівників, на яких
зазначені, зокрема, логотип, рекві-

На сьогодні на зміну базового місяця
впливає підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою. І не потрібно
«рівнятися» на все підприємство. Травень
буде базовим місяцем для працівників, якщо
за посадами, які вони обіймають, підвищили
тарифні ставки (оклади).
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі
підвищення тарифних ставок (окладів),
пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %. Для проведення
подальшої індексації індекс споживчих цін
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(ІСЦ) обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення.
Місяць підвищення заробітної плати — грудень 2015 р. У травні 2016 р.
керівник вирішує збільшити оклади
всім працівникам на 75,00 грн. Індексація
за травень 2016 р. ще не виникла, але вона
з’явиться в червні 2016 р. у сумі 73,95 грн
(ІСЦ — 5,1 %). Чи потрібно в червні 2016 р.
підвищувати оклади працівникам на суму
індексації (73,95 грн)? Чи травень 2016 р.
вважати надалі базовим?
Травень 2016 р. є базовим. Для проведення подальшої індексації індекс
споживчих цін (ІСЦ) обчислюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення
(п. 5 Порядку № 1078).
На період ремонту працівнику було
скасовано доплату за складність
та напруженість у роботі, але з початком виробництва доплату відновили.
Як розрахувати фіксовану та поточну
індексацію?
Працівнику на період ремонту устаткування було скасовано доплату
за збільшення обсягу робіт та високу майстерність, а після ремонту, з початком виробництва, доплату було знову
встановлено. Чи стає місяць встановлення
доплати базовим? Як розрахувати фіксовану та поточну індексацію?
З 01.12.2015 р. на зміну базового місяця впливає лише підвищення окладу
за посадою, яку обіймає працівник,
а не розмір надбавок, премій тощо.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що
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здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %.
Для проведення подальшої індексації ІСЦ
обчислюється з місяця, наступного за місяцем
підвищення зазначених грошових доходів
населення.
Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу та розраховується
як різниця між сумою індексації й розміром
підвищення доходу (виникає так звана фіксована індексація).
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Якщо підвищується тарифна
ставка (оклад), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які
не мають разового характеру.
Працівника прийнято на роботу з
01.06.2016 р., а базовим місяцем є
березень 2016 р. Чи нараховувати
йому індексацію?
Так, для такого працівника базовим
місяцем для індексації буде березень
2016 р., адже востаннє за посадою,
на яку його прийнято, оклад підвищувався в березні 2016 р.
У червні 2016 р., якщо базовим є березень
2016 р., величина приросту ІСЦ становить
3,5 %. У такому випадку зарплата працівника
буде індексуватися.
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Премія розраховується не як відсоток від окладу, а як відсоток від сум
продажів. Чи впливає вона на розмір індексації?
Ні, не впливає. За таких умов немає
підстав для зміни розміру індексації.
Відповідно до норм Порядку № 1078
на розмір індексації впливає лише підвищення
окладу, а не збільшення відсотка премії від
продажу чи від окладу.
Бухгалтер пішла у відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами у квітні
2016 р. Оклад за її посадою підвищувався в січні 2015 р. З квітня 2016 р. на цю
посаду прийнято іншу особу. Який місяць
буде базовим для бухгалтера, прийнятого
у квітні 2016 р.? Чи потрібно індексувати
зарплату такого бухгалтера?
Відповідно до норм Порядку № 1078
з 01.12.2015 р. на зміну базового місяця впливає зміна окладу за посадою,
яку обіймає працівник. За посадою бухгалтера
таким місяцем є січень 2015 р., для якого
ІСЦ для проведення індексації, наприклад,
у квітні 2016 р. — 38 %. Як наслідок, зар
плата нового бухгалтера буде індексуватися
у квітні на 38 %.
На сьогодні для проведення індексації
слід орієнтуватися не на «особу» і дату її
прийняття, а на посади та дату підвищення
окладу за займаними посадами.
Чи «врятує» від індексації щомісячне підвищення заробітної плати
на 1,00 грн?
Щомісячне підвищення заробітної
плати на 1,00 грн може «врятувати» від
проведення індексації, а чи надовго,
невідомо. Адже якщо або під час перевірки,
або хтось з працівників виявить і доведе, що
саме такий спосіб керівництво підприєм-
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ства обрало для «врятування» від індексації
і працівники не одержували призначеної їм
законодавством індексації, тобто свідомо
занижувало їх доходи, це може призвести
до накладання штрафних санкцій і доплати
працівникам належних коштів.
Також нагадаємо, що питання недоплати
індексації або невиплати її взагалі не має
строку позовної давності. І якщо працівник,
який навіть уже звільнився з підприємства,
виявить, що йому недоплачували індексацію,
він може позиватися до суду і вимагати від
підприємства виплати не лише суми індексації, яку йому не виплатили вчасно, а й
середнього заробітку за період до моменту
фактичного розрахунку з ним.
Як розрахувати фіксовану індексацію працівника-відрядника?
Механізм обчислення фіксованої
чи поточної індексації працівника,
якому оплачується робота за відрядною системою оплати праці, нічим не відрізняється від індексації працівника, який
отримує оклад.
Докладніше про те, як формується ціна
за одиницю продукції або за годину праці, читайте в журналі «Заработная плата»
№ 3/2016, с. 35.
Підприємство встановлює свій індекс інфляції (більший, ніж «державний») та індексує всю зарплату,
а не лише прожитковий мінімум. Чи буде
порушенням ненарахування «державної
індексації»?
Це не буде порушенням, але за певних умов.
Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться
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в порядку, визначеному в колективних
договорах, але не нижче норм, передбачених
Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-ХІІ та положеннями Порядку № 1078.

прийняли нового працівника. Чи буде для
нього травень 2016 р. базовим?

Оклад за посадою декілька разів
знижували протягом двох років, а індексацію раніше не розраховували.
Тепер керівництво вирішило індексувати
зарплату працівників. Який місяць буде
базовим?

Чи нараховується індексація працівникам, які працюють за сумісництвом?

Насамперед слід зазначити, що невиплата індексації працівникам є
порушенням норм законодавства.
«Базовим» місяцем є місяць останнього підвищення окладу за посадою.
Місяць підвищення окладу за посадою — грудень 2013 р. Ця посада вакантна з 01.08.2015 р.
З 15.07.2016 р. на неї буде прийнято працівника. Чи можна з 01.06.2016 р. підвищити оклади, тим самим змінивши
базовий місяць, і для новоприйнятого
працівника вважати базовим місяцем
червень 2016 р.?
Так, у цьому випадку для працівника, якого буде прийнято на посаду з
15.07.2016 р., за якою підвищувався
оклад з 01.06.2016 р., базовим місяцем буде
червень 2016 р.
Працівник звільнився 15.04.2016 р.,
і посаду вивели із штатного розпису. З 01.05.2016 р. її знову ввели й

Так, у цьому випадку базовим буде
саме травень 2016 р.

Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного
місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та розмір проіндексованого
доходу. На підставі цієї довідки провадиться
індексація доходів від роботи за сумісництвом
у межах суми, що не перевищує прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, з урахуванням отриманої заробітної
плати за основним місцем роботи.
Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної
оплати праці поза основним місцем роботи,
та доходи громадян, які працюють за договорами цивільно-правового характеру (п. 7
Порядку № 1078).
Як індексувати заробітну плату,
якщо працівник відпрацював один
день, зарплата за який становить
130,00 грн?
Відповідно до абзацу сьомого п. 4
Порядку № 1078 якщо особа працює
неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно
відпрацьованому часу.
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Сегодня в рубрике:

Изменения в испытании при
приеме на работу
c. 22
Перевод и отпуск: возможна ли
частичная компенсация c. 25
Работник умер: кто получает
зарплату и возвращает
долги
c. 28

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

ЗМІНИ

у випробуванні
під час прийняття
на роботу
До КЗпП внесено зміни щодо встановлення випробування під
час прийняття на роботу. Зокрема, розширено перелік осіб,
яким випробування не встановлюється, та змінено умови його
проходження
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Н

абрав чинності Закон України «Про
внесення змін до Кодексу законів про
працю України щодо випробування
при прийнятті на роботу» від 17.05.2016 р.
№ 1367-VIII (далі — Закон № 1367), яким
внесено зміни до ст. 26–28 та 40 КЗпП. Розглянемо, що саме в них змінилося.

Встановлення випробування
Статтею 26 КЗпП встановлено, що під
час укладення трудового договору угодою
сторін може бути обумовлене випробування
з метою перевірки відповідності працівника
роботі, яка йому доручається. Умова про
випробування повинна бути застережена
в наказі (розпорядженні) про прийняття
на роботу.
Крім того, цією статтею визначено коло
осіб, яким під час прийняття на роботу випробування не встановлюється. Так, до внесення змін було передбачено, що випробування не встановлюється під час прийняття
на роботу:
• осіб, які не досягли 18 років;
• молодих робітників після закінчення
професійних навчально-виховних закладів;
• молодих спеціалістів після закінчення
вищих навчальних закладів;
• осіб, звільнених у запас з військової
чи альтернативної (невійськової) служби;
• інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи.
Випробування не встановлюється також
у разі прийняття на роботу в іншу місцевість
та під час переведення на роботу на інше
підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено
законодавством.
Змінами, внесеними Законом № 1367,
перелік осіб, яким під час прийняття на роботу випробування не встановлюється, розширено і до нього додатково включено:
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• осіб, обраних на посаду;
• переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
• осіб, які пройшли стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основ
ної роботи;
• вагітних жінок;
• одиноких матерів, які мають дитину
віком до 14 років або дитину-інваліда;
• осіб, з якими укладається строковий
трудовий договір строком до 12 місяців;
• осіб на тимчасові та сезонні роботи;
• внутрішньо переміщених осіб.

Строк випробування
Статтею 27 КЗпП визначено строк випробування. Нею, зокрема, передбачено,
що строк випробування під час прийняття
на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках,
за погодженням з відповідним виборним
органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.
Строк випробування під час прийняття
на роботу робітників не може перевищувати
одного місяця.
До внесення змін частиною третьою
ст. 27 КЗпП було також встановлено, що
якщо працівник у період випробування був
відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або з інших поважних
причин, строк випробування може бути
продовжено на відповідну кількість днів,
протягом яких він був відсутній.
Законом № 1367 частину третю ст. 27
КЗпП викладено в новій редакції. Встановлено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично
не працював, незалежно від причини.
Наприклад, працівника прийнято на роботу 14 червня, зі строком випробування,
що становить один місяць. Працівник хворів
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10 днів — з 20 по 30 червня. До внесення
змін до Закону № 1367 останній день строку
випробування спливав через місяць після
прийняття на роботу та встановлення випробування, тобто 14 липня. Роботодавець
міг до цієї дати або визнати проходження
випробування, або продовжити його на 10
днів. Тепер строк випробування автоматично
продовжується до 24 липня.

Результати випробування
Умова звільнення
Частиною першою ст. 28 КЗпП встановлено, що якщо строк випробування закінчився,
а працівник продовжує працювати, то він
вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору
допускається лише на загальних підставах.
Частиною другою ст. 28 КЗпП до внесення змін було визначено, що якщо протягом
строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його
прийнято, роботодавець протягом цього
строку вправі розірвати трудовий договір.
Розірвання трудового договору з цих підстав
може бути оскаржене працівником у порядку,
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встановленому для розгляду трудових спорів
у питаннях звільнення.
Тепер же Законом № 1367 умову звільнення конкретизовано. Передбачено, що
в разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді,
на яку його прийнято, або виконуваній
роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це
за три дні. Тобто додано умову про письмове
попередження.

Підстава звільнення
Одночасно з конкретизацією умов звільнення Законом № 1367 внесено зміни до частини першої ст. 40 КЗпП, якими розширено
підстави розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця. Тепер роботодавець
має право розірвати трудовий договір у разі
встановлення невідповідності працівника
займаній посаді, на яку його прийнято, або
виконуваній роботі протягом строку випробування (новий п. 11).
Отже, в разі звільнення працівника з
цих підстав видавати наказ і вносити запис до трудової книжки слід з посиланням
на п. 11 частини першої ст. 40 КЗпП, а не на
підставі ст. 28 КЗпП, як це робилося раніше.

Що нового
Митникам дозволили зйомку
Постановою КМУ від 08.06.2016 р. № 370
затверджено Порядок здійснення фото-, відео
фіксації митних та інших формальностей, які

проводяться контролюючими органами щодо
товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№7 (120) июль 2016

Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

ПЕРЕВЕДЕННЯ

та відпустка:
чи можлива часткова
компенсація
Відомо, що якщо працівник звільняється за переведенням
і не використав у попереднього роботодавця відпустку,
а компенсацію за неї перераховано новому роботодавцю, то за
працівником зберігатиметься стаж, що дає право на відпустку,
і право на невикористані дні відпустки. А чи можна зберегти
ці умови, якщо відпустку використано частково і компенсацію
новому роботодавцю перераховано також частково?

П

раво на відпочинок є основою трудових відносинах між працівником
і роботодавцем. На захисті прав працівника на відпочинок і ст. 45 Конституції
України, і глава V «Час відпочинку» КЗпП,
і спеціальний Закон про відпустки.
Зосередимось на такому виді відпочинку,
як відпустка, зокрема на питанні збереження
права працівника на відпустку чи отримання
грошової компенсації замість відпустки в разі
його звільнення за переведенням на роботу
на інше підприємство.

Переведення та право на відпустку
Переведення на роботу на інше підприємство регулюється ст. 32 КЗпп. Переведення
на іншу постійну роботу (на інше підприємство, в установу, організацію), в іншу

місцевість допускається тільки за згодою
працівника. І право працівника, прийнятого
на роботу в порядку переведення, на одержання відпустки на новому місці за період,
за який працівник не використав ці відпустки
на попередньому місці роботи, є безумовним, якщо працівник не одержав грошової
компенсації за невикористану відпустку
на попередньому місці роботи (ст. 9 Закону
про відпустки).
Відомо, що в загальному випадку першу
відпустку можна отримати, відпрацювавши
на підприємстві півроку. Але якщо працівника прийнято за переведенням з іншого
підприємства, для нього діють особливі
умови надання відпусток. За певних умов
він може взяти щорічну відпустку, причому
повної тривалості, на новому місці раніше,
ніж закінчаться шість місяців безперервної
роботи. Це право закріплено в ст. 81 КЗпП
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та в п. 8 частини сьомої ст. 10 Закону про
відпустки.
Отже, після переведення право на відпустку виникає, якщо:
• на попередньому місці роботи щорічна
відпустка не була використана (повністю
або частково);
• грошову компенсацію за невикористану відпустку працівник при звільненні
не отримував;
• компенсація за бажанням працівника
була перерахована на поточний рахунок
підприємства, на яке він був прийнятий
за переведенням.
Якщо всі три умови виконано, то до стажу
роботи, що дає право на щорічні основну
та додаткові відпустки, зараховується час,
за який працівник не використав ці відпустки
на попередньому місці роботи.
Стаж роботи, що дає право на щорічну
відпустку, має обчислюватись із дати відліку стажу роботи, що давав право на щорічну відпустку на попередньому місці
роботи.
Якщо ж не виконана хоча б одна з вищеперелічених умов, тоді працівникові доведеться чекати шість місяців, щоб отримати
на новому підприємстві відпустку повної
тривалості.
Можливість перерахувати на нове підприємство компенсацію за невикористану
відпустку при звільненні за переведенням
прямо передбачена ст. 83 КЗпП, а також
ст. 24 Закону про відпустки.
Прохання про перерахування суми компенсації на нове місце роботи повинне бути
зазначене або в заяві про звільнення за переведенням, або в окремо складеній заяві
працівника.
Тобто сума компенсації може бути перерахована на нове місце роботи тільки на вимогу працівника. Тому працівник повинен
зазначити в заяві (про звільнення за переведенням або в окремо складеній заяві),
що він просить перерахувати на нове місце
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роботи суму компенсації за невикористану
відпустку.
Отримавши таку заяву, бухгалтер підприємства, з якого працівник звільняється,
повинен:
• визначити тривалість невикористаних
щорічних відпусток (основної та додаткових),
на які має право працівник;
• підрахувати кількість днів відпочинку,
що належать працівникові, виходячи зі стажу
його роботи на підприємстві;
• розрахувати суму компенсації, виходячи
з кількості днів невикористаної відпустки і
середньомісячного заробітку;
• перерахувати суму компенсації на поточний рахунок нового роботодавця;
• видати працівникові довідку (можна
у довільній формі), у якій повинно бути
зазначено:
— кількість днів невикористаної відпустки;
— період, за який не використано відпустку;
— суму компенсації.
Цю довідку працівник пред’явить до бухгалтерії за новим місцем роботи.
Зверніть увагу, що компенсація за невикористані дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, повинна бути
виплачена безпосередньо працівникові при
звільненні, на це звертається увага в листі
Міністерства соціальної політики України
від 20.09.2013 р. № 807/13/155–13. На нове
місце роботи може бути перерахована тільки
компенсація за невикористані дні щорічних
відпусток (основної та додаткової).

Право на відпустку і компенсацію
Як видно із наведеного вище, законодавець
гарантує, що право працівника на відпустку,
яку він має за попереднім місцем роботи,
зберігається, і це право на відпустку може
бути реалізоване працівником або у вигляді
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надання самої відпустки до переведення,
або ж у вигляді зарахування часу, за який він
не використав ці відпустки за попереднім
місцем роботи, на новому місці роботи.
Розглянемо можливість працівника скористатися при переведенні одночасно і правом
використати частину невикористаної відпустки, відправившись у відпустку перед переведенням, і одночасно правом на зарахування
часу, за який він не використав іншу частину
відпустки у минулого роботодавця, на новому
місці, куди працівник був переведений.
Наприклад, якщо працівник не використав
36 днів відпустки, то чи може він скористатися правом на відпустку тривалістю, скажімо, 20 днів у попереднього роботодавця,
а за решту днів вимагати суму компенсації
перерахувати новому роботодавцю і в нього
скористатися правом на відпустку до настання шестимісячного терміну роботи.
Закон про відпустки не містить положень,
що право на відпустку та право на зарахування часу, що дає право на відпустку на новому
місці роботи, неможливо поєднувати.
Більш того, ст. 24 Закону про відпустки
передбачає, що за бажанням працівника
частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією, але одразу ж
висуває умову — тривалість відпустки не має
бути менше 24 календарних днів.
Тому цілком можна зробити висновок,
що працівник має право обрати одразу два
варіанти при переведенні на роботу на інше
підприємство:
• використати частину невикористаної
відпустки, скориставшись правом на відпуст-

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ку при звільненні, але така частина не має
бути менше 24 календарних днів;
• вимагати у попереднього роботодавця
перерахувати грошову компенсацію за реш
ту днів невикористаної відпустки на нове
місце роботи.
Головне в цій частині реалізації права працівника, наголосимо ще раз, — дотриматись
норми ст. 24 Закону про відпустки, за якою
грошова компенсація має бути перерахована, якщо тривалість використаної відпустки
була не менше 24 календарних днів.
Отже, для одночасної можливості працівнику вийти у відпустку перед переведенням
та зарахування часу, що дає право на відпустку на новому підприємстві, на іншу
частину невикористаної відпустки, мають
виконуватися дві умови:
• бажання працівника;
• працівникові мають надати не менше
ніж 24 календарних дня щорічної відпустки
перед переведенням.
Зазначене узгоджується також із вимогами ст. 11 Конвенції Міжнародної організації
праці № 132 (переглянутої) 1970 року про
оплачувані відпустки, прийнятої 54 сесією
Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24.06.1970 р., ратифікованою
Верховної Радою України 29.05.2001 р., згідно
з якою особі, що працює за наймом, надається після припинення роботи оплачувана
відпустка пропорційно тривалості періоду
її роботи, за який вона ще не отримала відпустку, або замість цього їй виплачується
компенсація чи надається еквівалентне
право на майбутню відпустку.

27

28

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

ПРАЦІВНИК

помер: хто отримує
зарплату
і повертає борги
Навіть під час найдосконалішого прогнозування й планування діяльності підприємства не вдається передбачити всіх
можливих проблем і несподіванок. Наприклад, хто може
отримати останню заробітну плату померлого працівника?
Хто має право отримати допомогу на поховання в разі смерті
працівника? Що робити підприємству, якщо працівнику було
видано безвідсоткову позику розміром 20 тис. грн, а працівник
встиг повернути лише 7 тис. грн?

Спадкоємці й отримання коштів
Відповідно до ст. 1227 ЦКУ суми заробітної
плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, інших соціальних
виплат, які належали спадкодавцеві, але
не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності
входять до складу спадщини.
Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю й тоді, коли дружина та чоловік
у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням,
необхідністю догляду за батьками, дітьми та
з інших поважних причин не проживають
спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків

і тоді, коли спільно з ними не проживає (частина друга ст. 3 Сімейного кодексу України).
З наведеного вбачається, що отримати
останню заробітну плату померлого працівника можуть члени його сім’ї, як правило це
дружина або чоловік. Для цього член сім’ї
померлого повинен надати роботодавцю:
свідоцтво про смерть, видане відповідним
органом, свідоцтво про шлюб (або свідоцтво про народження для дитини померлої
особи), паспорт отримувача та, очевидно,
довідку про присвоєння ідентифікаційного
коду отримувачу.
Аналогічні документи знадобляться для
видачі допомоги на поховання члену сім’ї
померлого працівника. Але в цьому випадку
роботодавцю необхідно підготувати наказ
про видачу допомоги на поховання члену
сім’ї померлого.
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У пп. 3 частини першої ст. 20 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV передбачено, що за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності надається допомога на поховання
(крім поховання пенсіонерів, безробітних
та осіб, які померли від нещасного випадку
на виробництві). У ст. 27 вказаного Закону
визначено перелік осіб, яким може бути
видана допомога на поховання, а в ст. 28 —
розмір допомоги.
Разом із тим роботодавець померлої особи за її останнім місцем роботи (у т. ч. перед
виходом на пенсію) може прийняти рішення
про виплату членам сім’ї померлого допомоги на поховання за рахунок власних
коштів. Якщо сума такої допомоги не перевищує подвійного розміру суми, визначеної
в п. 169.4 ПКУ (у 2016 р. — 1930,00 грн),
ПДФО не нараховується, а сума перевищення
остаточно (за її наявності) оподатковується
під час нарахування (виплати, надання) такої
допомоги (пп. 165.1.2 ПКУ). Вказану допомогу слід включити до звіту форми № 1ДФ
з ознакою доходу «146».

Спадкоємці
та повернення позики
Відповідно до ст. 1216 ЦКУ спадкуванням
є перехід прав та обов’язків (спадщини) від
фізичної особи, яка померла (спадкодавця),
до інших осіб (спадкоємців). Згідно зі ст. 1218
ЦКУ до складу спадщини входять усі права
та обов’язки, що належали спадкодавцеві
на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. У ст. 1219
ЦКУ перелічені права та обов’язки особи,
які не входять до складу спадщини.
Так, не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з
особою спадкодавця, зокрема:
• особисті немайнові права;
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• право на участь у товариствах та право
членства в об’єднаннях громадян, якщо інше
не встановлено законом або їх установчими
документами;
• право на відшкодування шкоди, зав
даної каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я;
• права на аліменти, пенсію, допомогу
або інші виплати, встановлені законом;
• права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені ст. 608 ЦКУ.
Разом із тим ст. 512 ЦКУ допускає заміну
в зобов’язанні кредитора іншою особою внаслідок правонаступництва — спадкування.
На це також вказує Верховний Суд України,
зокрема в ухвалі від 31.08.2011 р. у справі
№ 6–7721св101.
Таким чином, якщо працівник роботодавця помер, не повернувши вчасно надану
йому позику, у роботодавця є можливість
отримати свої кошти від спадкоємців. Але для
цього йому слід вчинити низку дій, першою
з яких є перевірка договору позики.
Згідно зі ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає
у власність другій стороні (позичальникові)
грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується
повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість
речей того ж роду та такої ж якості. Договір
позики є укладеним з моменту передання
грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Отже, якщо в роботодавця відсутні документи, які підтверджують передання коштів
позичальникові, повернути свої кошти позикодавець не зможе. Такими підтвердними
документами є: касовий ордер про видачу
позики з підписом позичальника або виписка
банку про перерахування коштів на рахунок/
картку позичальника тощо.
1 Текст ухвали можна переглянути за посиланням
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17914622.
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Відповідно до ст. 1047 ЦКУ договір позики
укладається в письмовій формі, якщо його
сума не менш як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли
позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми. На підтвердження укладення
договору позики та його умов може бути
представлена розписка позичальника або
інший документ, який посвідчує передання
йому позикодавцем визначеної грошової
суми або визначеної кількості речей. Але
тут слід зауважити таке.
Як зазначає Верховний Суд України, зокрема в постанові від 11.11.2015 р.2, за своєю
суттю розписка про отримання в борг коштів
є документом, який видається боржником
кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору,
а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми.
Але боргові розписки чи договори позики
повинні мати справжню правову природу,
незважаючи на найменування документа.
Так, частиною першою ст. 1049 ЦКУ
встановлено, що за договором позики позичальник зобов’язаний повернути суму позики
в строк та в порядку, що передбачені договором. Таким чином, розписка як документ,
що підтверджує боргове зобов’язання, має
містити умови отримання позичальником
у борг грошей із зобов’язанням їх повернення
та дату отримання коштів. Якщо ж розписка
про отримання грошових коштів не міститиме зобов’язання про їх повернення, вона
не може свідчити про укладення договору
позики.
Якщо роботодавець-позикодавець перевірив свою документацію та виявив,
що в нього достатньо доказів реальності
здійснення договору позики, слід перейти
до наступного кроку.
2 Текст постанови можна переглянути за посиланням
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53537454
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Слід звернути увагу, що згідно зі ст. 1217
ЦКУ спадкування здійснюється за заповітом
або за законом. А ст. 1123 ЦКУ встановлює,
що право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття
спадщини або відмови від її прийняття
спадкоємцями за заповітом, а також у разі
неохоплення заповітом усієї спадщини право
на спадкування за законом одержують особи, визначені в ст. 1261–1265 ЦКУ. Право
на спадкування виникає в день відкриття
спадщини.
Спадщина відкривається відповідно
до частини першої ст. 1220 ЦКУ внаслідок
смерті особи або оголошення її померлою.
Частина друга вказаної статті передбачає,
що часом відкриття спадщини є день смерті
особи або день, з якого вона оголошується
померлою (частина третя ст. 46 ЦКУ).
Згідно з частиною першою ст. 1281 ЦКУ
спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини,
якщо їм відомо про його борги. Частиною
другою ст. 1281 ЦКУ передбачено, що кредиторові спадкодавця належить протягом
шести місяців від дня, коли він дізнався
або міг дізнатися про відкриття спадщини,
пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які
прийняли спадщину, незалежно від настання
строку вимоги.
Таким чином, роботодавець має право
звернутися з вимогою про повернення позики протягом шести місяців з дня, коли він
дізнався або міг дізнатися про смерть свого
працівника-позичальника. Якщо кредитор
спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити
свої вимоги до спадкоємців, які прийняли
спадщину, протягом одного року від дня
настання строку вимоги (частина третя
ст. 1281 ЦКУ). Кредитор спадкодавця, який
не пред’явив вимоги до спадкоємців, що
прийняли спадщину, у строки, встановлені
частинами другою і третьою цієї статті, по-
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збавляється права вимоги (частина четверта
ст. 1281 ЦКУ).
Відповідно до пп. 1.1 п. 1 глави 9 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від
22.02.2012 р. № 296/5 (далі — Порядок
№ 296/5), охорона спадкового майна
здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця
з метою збереження його до прийняття
спадщини спадкоємцями. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку,
встановленого для прийняття спадщини.
При цьому нотаріус за місцем відкриття
спадщини за заявою заінтересованих осіб
або з власної ініціативи вживає заходів
щодо охорони спадкового майна.
Разом із тим у пп. 2.1 п. 2 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 передбачено, що
спадкова справа заводиться нотаріусом
за місцем відкриття спадщини на підставі
поданої (або такої, що надійшла поштою)
першою заяви (повідомлення, телеграми)
про прийняття спадщини, інших подібних
заяв, у т. ч. претензії кредиторів.
Під час заведення спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє
наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту й у разі підтвердження
факту заведення спадкової справи іншим
нотаріусом відмовляє заявнику у прийнятті
заяви (іншого документа) та роз’яснює право
її подачі за місцезнаходженням цієї справи,
а в разі потреби (неправильно визначено
місце відкриття спадщини) витребовує цю
справу для подальшого провадження (пп. 2.2,
2.4 п. 2 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5).

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Таким чином, підприємство-позикодавець
може звернутися до будь-якого нотаріуса
за останнім місцем проживання померлого працівника із письмовою претензією
щодо повернення боргу, і той або відкриє
спадкову справу, або направить підприємство-позикодавця до належного нотаріуса.
До претензії необхідно долучити документи
на підтвердження вимог: договір позики,
документи про перерахування (видачу)
коштів позичальнику.
Слід зауважити, що згідно зі ст. 1282 ЦКУ
спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги
кредитора повністю, але в межах вартості
майна, одержаного у спадщину. Кожен із
спадкоємців зобов’язаний задовольнити
вимоги кредитора особисто, у розмірі, який
відповідає його частці у спадщині.
Отже, якщо загальна вартість майна
померлого працівника становила менше
13 тис. грн (сума заборгованості за договором позики), то підприємство-позикодавець
не зможе стягнути повну суму заборгованості зі спадкоємців. При цьому згідно
з частиною другою ст. 1282 ЦКУ вимоги
кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо
домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови
від одноразового платежу суд за позовом
кредитора накладає стягнення на майно,
яке було передане спадкоємцям у натурі.
Підприємству було б доцільно піти на поступки спадкоємцям померлого працівника
і погодитися на повернення боргу кількома
частинами, адже в разі звернення до суду
справа може затягнутися на невизначений час.
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Сегодня в рубрике:

Конкретная зарплата
и законодательство

c. 32

Командировка
по договору ГПХ

c. 37

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

КОНКРЕТНАЯ

зарплата
и законодательство
Тема формирования заработной платы неоднократно
рассматривалась на страницах нашего журнала. Но, как
свидетельствуют вопросы, поступающие на прямую линию
редакции, есть необходимость рассмотреть ее более детально в контексте соотношения понятий «закон» — «практика».
Об этом первая статья из серии публикаций о тарифной
системе в организации оплаты труда
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«М

ы просто платим 20 гривен
в час и никакой ставки не устанавливаем», — из письма
в редакцию. Такое заявление свидетельствует о недостаточной осведомленности
о законодательстве о труде и завышенном
на предприятии представлении о хозрасчетной самостоятельности в оплате труда,
а также является следствием недостаточного
внимания контролирующих органов. При
этом неприятностей финансового и административного характера предприятию
и должностным лицам не избежать.

О нормах в организации труда
Иметь нормативное количественное
значение как правовое понятие (т. е. быть
нормой) могут те элементы организации
труда, которые при сложившейся единице
измерения законодательно определены
в своих максимальных размерах.
Прежде всего это норма продолжительности рабочего времени. Она определена
ст. 50 КЗоТ — нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
Сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность ежедневной
работы при 5-дневной и 6-дневной рабочей
неделе, накануне праздничных и нерабочих
дней, в ночное время определены соответственно ст. 51–54 КЗоТ. Согласно ст. 61 КЗоТ
при суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего времени
за учетный период не должна превышать
нормального числа рабочих часов (ст. 50
и 51 КЗоТ). Есть также ежегодные рекомендательные письма Минсоцполитики о расчете нормы продолжительности рабочего
времени на год, в т. ч. по месяцам.
Итак, продолжительность рабочего времени, измеряемая в часах, законодательно
определена: чего, сколько (но не больше).

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Что касается времени отдыха, то к нему
относятся перерывы (не более двух часов
в день), выходные, праздничные, нерабочие
дни. Их продолжительность в часах и днях
установлена ст. 66, 67 и 73 КЗоТ (чего,
сколько и когда).
Как видим, в рассматриваемых элементах организации труда для статуса нормы
установлена однозначная первооснова — законодательно ограниченная количественная
величина этих элементов в определенных
единицах измерения. Это значит, что и продолжительность рабочего времени, и время
отдыха могут устанавливаться на предприятии без применения каких-либо специальных систем организации труда. Чего
не скажешь о заработной плате.

О тарифной системе заработной
платы
По сравнению с рассмотренными выше
элементами организации труда заработная
плата при ее минимальном законодательно
установленном размере максимальными
размерами не ограничивается.
Так, согласно ст. 95 КЗоТ минимальная
заработная плата — это законодательно
установленный размер заработной платы
за простой, неквалифицированный труд,
ниже которого не может производиться
оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда
(объем работ). В ст. 95 КЗоТ уточняется состав минимальной заработной платы и пре
дусматривается порядок ее установления.
Частью второй ст. 94 КЗоТ предусмотрено, что размер заработной платы зависит
от сложности и условий выполняемой работы,
профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной
деятельности предприятия, учреждения,
организации и максимальным размером
не ограничивается.
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В ст. 96 КЗоТ указывается на специальную
систему организации оплаты труда: «Основой организации труда является тарифная система оплаты труда, включающая
тарифные сетки, тарифные ставки, схемы
должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики (справочники).
Тарифная система оплаты труда используется для распределения работ в зависимости от их сложности, а работников — в зависимости от их квалификации
и по разрядам тарифной сетки. Она является
основой формирования и дифференциации
размеров заработной платы».
Далее в ст. 96 КЗоТ определена специальная
процедура формирования заработной платы.
Согласно ст. 15 Закона об оплате труда
и ст. 97 КЗоТ в системе оплаты труда тарифные сетки, тарифные ставки устанавливаются предприятиями самостоятельно
в коллективном договоре с соблюдением
норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми
(межотраслевыми) и территориальными
соглашениями. Если коллективный договор
на предприятии, в учреждении, организации
не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с профсоюзным органом,
представляющим интересы большинства
работников, а в случае его отсутствия —
с другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом.
Как видим, однозначной нормы формирования заработной платы (например, сколько
ее должно быть за единицу отработанного
времени) КЗоТ не предусматривает. Отсюда
и кажущаяся возможность такой ситуации:
«Мы просто платим 20 гривен в час…». Однако нельзя так сказать о продолжительности
рабочего времени: мы просто отрабатываем
в июне 2016 г. для ровного счета 160 часов
(при 5-дневной рабочей неделе расчетная
норма в этом случае составляет 159 часов).
Таким образом, заработная плата конкретного работника определяется на пред-

приятии не по прямой норме, а в каждом
конкретном случае исходя из соответствующих законодательных и договорных норм
и норм тарифной системы оплаты труда.

Регуляторность тарифной системы
оплаты труда
Всеобщую компетенцию КЗоТ в регулировании трудовых отношений определяет
часть первая ст. 3 КЗоТ, в которой указано,
что законодательство о труде регулирует
трудовые отношения работников всех
предприятий, учреждений, организаций
независимо от форм собственности, вида
деятельности и отраслевой принадлежности,
а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.
Такое же всеобщее регуляторное значение
имеет и тарифная система оплаты труда.
В рассматриваемом аспекте это означает,
что работодатель не может уклониться
от установления тарифных ставок и окладов, даже если им является, например,
физическое лицо, заключившее договор
с одним-единственным работником. Конечно, в таком случае заключение коллективного договора, определяющего условия
оплаты труда, невозможно. Но в трудовом
договоре тарифная ставка (оклад) должна
быть установлена обязательно. Заменить
тарифную ставку путем установления размера оплаты, например, в зависимости
от результатов работы, было бы неправильно, поскольку и при сдельной оплате труда
должны утверждаться тарифная ставка,
норма выработки (норма времени), а сдельная расценка является только результатом
деления тарифной ставки на норму выработки (из п. 7 комментария к ст. 96 КЗоТ
Комментария от 2010 г.1).
1 Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический
комментарий к законодательству Украины о труде.— 11-е
изд. — К.: Правова єдність, 2010. — с. 273.
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Формулировки ст. 96 «Тарифная система
оплаты труда» КЗоТ тезисны. И с целью
оказания методической и практической
помощи предприятиям производственной
сферы в разработке и введении обоснованных систем тарифной оплаты труда
на внутрипроизводственном уровне Министерством труда Украины (а затем Министерством труда и социальной политики
Украины) в течение 1997–2004 гг. были разработаны соответствующие рекомендации,
а именно:
• Рекомендации о порядке регулирования фондов оплаты труда, условий их роста
и установления межквалификационных
(междолжностных) соотношений в оплате
труда при разработке и заключении отраслевых соглашений и коллективных договоров
(одобрены коллегией Министерства труда
Украины, протокол от 04.04.1997 г. № 4);
• Рекомендации по определению заработной платы работающих в зависимости
от личного вклада работника в конечные
результаты работы предприятия (утверждены
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 31.03.1999 г. № 44);
• Методические рекомендации по разработке внутрипроизводственных тарифных
условий организации оплаты труда работников хозрасчетных предприятий и организаций производственной сферы (утверждены
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 25.12.2003 г. № 348);
• Методические рекомендации относительно оплаты труда работников малых
предприятий (одобрены приказом Министерства труда и социальной политики Украины
от 13.08.2004 г. № 186).
Часть первая ст. 97 КЗоТ допускает возможность оплаты труда не только по почасовой и сдельной, но и по иным системам
оплаты труда. Эти иные системы оплаты
труда конструируются на базе почасовой
и сдельной. В этом случае следует отметить, что какая бы система оплаты труда

не применялась, в ее основе, как этого
требует часть первая ст. 96 КЗоТ, должна
лежать тарифная система оплаты труда.
Устанавливать любые системы оплаты
труда, в основе которых не находятся надлежаще оформленные тарифные ставки,
в силу ст. 96 КЗоТ нельзя. Такой вывод мы
делаем с учетом п. 8 комментария к ст. 97
КЗоТ Комментария от 2010 г., с. 276.

Принципиальная схема тарифной
системы оплаты труда
С учетом законодательных и договорных
норм, а также соответствующих рекомендаций на предприятиях всех видов и организационных форм независимо от отраслевой
принадлежности в процессе становления
(упорядочения) тарифной системы оплаты
труда устанавливаются такие обязательные
показатели:
• минимальная месячная и часовая заработная плата;
• минимальная месячная тарифная
ставка рабочего I разряда;
• межотраслевые и межразрядные коэффициенты отношений месячных тарифных
ставок рабочих, минимального должностного
оклада техника без категории к минимальной тарифной ставке рабочего І разряда;
• часовые тарифные ставки рабочихразрядников;
• месячные тарифные ставки рабочих
сквозных профессий;
• межквалификационные отношения
должностных окладов служащих к минимальному должностному окладу техника
без категории;
• схема должностных окладов (минимальных и максимальных) по служащим.
В такой последовательности складывается нормативная процедура формирования
конкретной тарифной заработной платы
в соответствии с законодательством.
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Ответственность за нарушение
законодательства о тарифной
системе оплаты труда
Законом Украины «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины
относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда»
от 28.12.2014 г. № 77-VIII с 01.01.2015 г. для
юридических и физических лиц — предпринимателей согласно ст. 265 КЗоТ предусмотрены штрафные санкции за нарушение
законодательства о труде.
В частности, за нарушение требований
трудового законодательства относительно
тарифной системы оплаты труда (а это
нарушение других требований трудового
законодательства, кроме предусмотренных
абзацами 2–5 части второй ст. 265 КЗоТ)
предусмотрен штраф в размере минимальной заработной платы. Этот штраф является
финансовой санкцией и не относится к административно-хозяйственным санкциям,
определенным ст. 27 Хозяйственного кодекса
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Украины (часть третья ст. 265 КЗоТ). Уплата
штрафа не освобождает от устранения нарушений законодательства о труде (часть
седьмая ст. 265 КЗоТ).
Кроме того, ст. 41 КУоАП за иные нарушения требований законодательства
о труде (к ним относятся нарушения требований относительно тарифной системы) для должностных лиц предприятия
предусмотрен штраф от 30 до 100 нмдг, или
от 510 до 1700 грн (за повторное нарушение
в течение года — от 100 до 300 нмдг, или
от 1700 до 5100 грн).
За те же нарушения, совершенные относительно несовершеннолетнего, беременной
женщины, одинокого отца, матери или
лица, которое их заменяет и воспитывает
ребенка в возрасте до 14 лет или ребенкаинвалида, предусмотрен штраф в размере
от 300 до 1000 нмдг, или от 1700 до 5100 грн.
В следующих статьях мы планируем рассмотреть раздел коллективного договора
предприятия в части тарифной системы
оплаты труда и документирование процедуры ее установления.

Що нового
«Кошмарять» бізнес? Телефонуй 0 800 503 045
Департамент інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату КМУ повідомив,
що державна установа «Урядовий контактний
центр» запровадив гарячу лінію для підприємців.
Зателефонувавши за номером 0 800 503 045,
вони можуть подати скарги щодо зловживань
чи корупційних дій органів державної влади,
а також пропозиції щодо заходів уряду для
поліпшення умов ведення бізнесу. Дзвінки на
гарячу лінію для підприємців прийматимуть

фахівці Урядового контактного центру в робочі дні з 9:00 до 18:00 (п’ятниця — до 16:45).
У вихідні, святкові дні та з 18:00 до 9:00 дзвінки
переадресовуватимуться фахівцям основної
урядової гарячої лінії (0 800 507 309). Усі звернення реєструватимуть та направлятимуть для
реагування органам виконавчої влади відповідно до компетенції. Крім того, інформація
про звернення та результати їх розгляду буде
доповідатися Прем’єр-міністру України.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

ВІДРЯДЖЕННЯ

за договором ЦПХ

На телефонну консультаційну лінію редакції стало надходити більше
запитань на кшталт: «Як направити у відрядження працівника,
який працює за договором цивільно-правового характеру?».
Звертаємо увагу, що направити таку особу у відрядження не
можна, але існує можливість відшкодувати понесені витрати.
Як це зробити, читайте в статті

З

абігаючи наперед зазначимо, що сам
факт звернення до редакції із запитанням «Як направити у відрядження
працівника, який працює за договором цивільно-правового характеру?» є свідченням
того, що роботодавець (наш передплатник)
розуміє, що «щось тут не так», адже запитання на кшталт «Як направити у відрядження
працівника, який працює за трудовим договором?» — рідкість і ставлять його, зазвичай,
ті, хто з цим питанням стикається на практиці
вперше і хотіли б отримати готову відповідь,
аніж вивчити його на майбутнє. Тому можна
було б задовольнитися й простою відповіддю:
особу, яка виконує роботи (надає послуги)
за договором цивільно-правового характеру
(ЦПХ), направити у відрядження не можна.
Але всі ми знаємо, що життєві обставини
можуть складатися по-різному…

Відмінності між договорами
Про відмінності між договором ЦПХ та
трудовим договором ми вже писали неодноразово, тому нагадаємо лише найголовніше.

Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. У ході виконання
трудового договору між роботодавцем і
працівником виникають трудові відносини,
має місце процес праці, сторони керуються
нормами трудового законодавства.
Сторонами договору ЦПХ (договору підряду, договору про надання послуг тощо) є
замовник і виконавець. Договір ЦПХ передбачає передачу замовникові кінцевого результату роботи (послуги). У ході виконання
договору ЦПХ сторони керуються нормами
Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).
Таким чином, некоректно зазначати, що
«працівник працює за договором цивільноправового характеру». Працівник може
працювати тільки за трудовим договором.
Якщо договір не трудовий, то слід вказувати,
що фізична особа виконує роботи (надає
послуги тощо) за договором ЦПХ.

Що таке «відрядження»
Хоча КЗпП оперує терміном «службове
відрядження» (ст. 121), його визначення
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в цьому нормативному акті немає. Визначення терміна «службове відрядження» міститься
тільки в Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від
13.03.1998 р. № 59, норми якої з 11.04.2011 р.
поширюються лише на державних службовців, а також інших осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, установами
та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів. До 11.04.2011 р. норми
цієї Інструкції поширювалася на всі підприємства, установи та організації, тому визначення терміна «службове відрядження» було
єдиним для всіх.
З огляду на це можна стверджувати, що
службовим відрядженням є поїздка працівника
за розпорядженням керівника підприємства,
об’єднання, установи, організації на певний
строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем
його постійної роботи. Як наслідок, виконавця
за договором ЦПХ у відрядження направити
не можна, оскільки він не є працівником підприємства і на нього не поширюються норми
КЗпП, зокрема щодо права на відшкодування
витрат у зв’язку з відрядженням (ст. 121 КЗпП).
У той же час виконавець за договором
ЦПХ може виконати будь-яке доручення
керівника підприємства чи іншої уповноваженої особи за місцем проживання чи
в іншому населеному пункті, але таке виконання доручення можливе у правовідносинах представництва, коли одна сторона
(представник) зобов’язана або має право
вчинити правочин чи інші юридичні дії від
імені другої сторони, яку вона представляє
(наприклад, за договором доручення).
Наприклад, підприємство може уповноважити отримати у продавця на складі товар
свого працівника, видавши на це довіреність,
а може й уповноважити на це особу, яка не є
працівником підприємства, також видавши
на це довіреність.
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Оплата за договорами
За трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу
заробітну плату — винагороду, обчислену
зазвичай у грошовій формі. За умовами
трудового договору, роботодавець, як правило, не компенсує працівникові додаткові
витрати, які той несе в ході трудового процесу,
оскільки всі такі можливі додаткові витрати
є витратами роботодавця, які закладаються
в собівартість одиниці продукції й плануються
наперед. Якість та інтенсивність праці тощо
винагороджується преміями, доплатами та/
або іншими видами заохочення на умовах,
визначених трудовим законодавством.
Працівник не зобов’язаний за власний
рахунок фінансувати витрати роботодавця,
їх має фінансувати роботодавець. Якщо ж
стається так, що працівник все ж таки витратив власні кошти в ході виконання трудових
обов’язків, то роботодавець має їх відшкодувати. Але таке відшкодування виходить
за межі трудових правовідносин. І яскравий
приклад цього — витрачання власних коштів
під час відрядження чи придбання (оплата)
за власний рахунок товарів, робіт, послуг
на користь підприємства.
Для договорів ЦПХ характерне таке поняття, як ціна (ціна договору) — це сума, яку
одна сторона (покупець, замовник тощо)
зобов’язана сплатити другій стороні (продавцю, виконавцю тощо) за договором за його
виконання.
Так, наприклад, ст. 837 ЦКУ визначено, що
за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник зобов’язується
прийняти та оплатити виконану роботу. Як
правило, підрядник зобов’язаний виконати
роботу, визначену договором підряду, із свого
матеріалу та своїми засобами, якщо інше
не встановлено договором (ст. 839 ЦКУ).
Але робота може виконуватися частково
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або в повному обсязі з матеріалу замовника,
тоді підрядник відповідає за неправильне
використання цього матеріалу та звітує про
його використання (ст. 840 ЦКУ).
У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи
в договорі підряду включає відшкодування
витрат підрядника та плату за виконану ним
роботу (ст. 843 ЦКУ).
Зазвичай ціну, яку сплачують за виконання
робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ,
називають винагородою (саме такий термін
вжито в ст. 7 Закону про ЄСВ).
Нормами ЦКУ передбачено, що в ході
виконання деяких договорів замовник має
забезпечити виконавця засобами, необхідними для виконання договору, та відшкодувати
додаткові витрати, пов’язані з його виконанням. Це характерно для посередницьких
договорів та представництва (наприклад,
договір доручення).
Так звана свобода договору дає можливість
сторонам врегулювати в договорі, який передбачений актами цивільного законодавства,
свої відносини, які не врегульовані цими
актами, а також відійти від положень актів
цивільного законодавства і врегулювати свої
відносини на власний розсуд (ст. 6 ЦКУ).
Розглянемо ситуацію, яку можна вважати
класичною для договорів ЦПХ.

це не трудові відносини. Але компенсувати
йому витрати на проїзд і проживання, виплатити добові тощо можна. Як це зробити,
розглянемо далі.

Ситуація

Компенсувати виконавцю витрати на проїзд і проживання, «добові» тощо можна за договором, так би мовити, окремим рядком.
У договорі це можна обумовити так: «Вартість робіт з монтажу огороджувальних
конструкцій становить 5000 грн. Крім того,
замовник зобов’язується відшкодувати виконавцю додатково витрати на проїзд, проживання, харчування тощо в сумі 2000 грн».
Додавати підтвердні документи про фактичну суму таких витрат за згаданих умов
не обов’язково, адже сторони погодили суму
відшкодування.

З фізичною особою, яка не є підприємцем
(далі — виконавець), укладено договір на виконання робіт в іншому місті (наприклад,
з монтажу огороджувальних конструкцій).
Чи можна направити виконавця цих робіт
у відрядження, компенсувавши йому витрати на проїзд і проживання, виплатити
добові тощо? Чи виникають у такому випадку
об’єкти оподаткування ЄСВ, ПДФО та ВЗ?
Вище ми дійшли висновку, що направити
у відрядження виконавця не можна, адже

Ціна включає додаткові витрати
Найпростіший варіант компенсувати
виконавцю витрати на проїзд і проживання, виплатити «добові» тощо — включити
ці витрати в ціну договору (винагороду),
обумовивши її однією сумою без деталізації
складу витрат, що компенсуються.
Наприклад, якщо за звичайних умов
вартість робіт з монтажу огороджувальних
конструкцій — 5000 грн, а додаткові витрати на проїзд і проживання — 2000 грн, то
в договорі можна вказати, що винагорода
виконавця становить 7000 грн.
Сума винагороди (7000 грн) буде об’єктом
оподаткування:
• ЄСВ за ставкою 22 % (ст. 7 Закону про
ЄСВ);
• ПДФО за ставкою 18 % (пп. 164.2.2
ПКУ);
• ВЗ за ставкою 1,5 % (п. 16(1) підрозділу
10 розділу ХХ ПКУ).

Додаткові витрати
компенсуються за договором
окремо
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Або ж умови договору можуть бути такими: «Вартість робіт з монтажу огороджувальних конструкцій становить 5000 грн.
Крім того, замовник зобов’язується відшкодувати виконавцю додатково витрати
на проїзд, проживання, харчування тощо
в сумі, що визначається за даними підтвердних документів на підставі окремого звіту». У такому випадку виконавець повинен
скласти окремий звіт про суму додаткових
витрат, підтвердивши їх розрахунковими
документами, і сума може бути не 2000 грн,
а, скажімо, 1950 грн або 2010 грн.
Крім того, в договорі можна передбачити
такі положення: «Вартість робіт з монтажу
огороджувальних конструкцій становить
5000 грн. Крім того, замовник може відшкодувати (а може і не відшкодувати. — Прим.
авт.) виконавцю додатково витрати на проїзд, проживання, харчування тощо в сумі,
що визначається за даними підтвердних
документів на підставі окремого звіту». У такому випадку виконавець і замовник мають
додатково погодити суму відшкодування та
спосіб підтвердження таких витрат.
Якщо сумнівів щодо оподаткування суми
винагороди (5000 грн) ЄСВ, ПДФО та ВЗ
не виникає, то з оподаткуванням суми компенсації ситуація може видатися складнішою.
Відповідно до пп. 164.2.2 ПКУ до оподатковуваного доходу включаються «суми
винагород та інших виплат, нарахованих
(виплачених) платнику податку відповідно
до умов цивільно-правового договору». Компенсацію додаткових витрат понад вартість
робіт можна розцінювати як інші виплати,
нараховані відповідно до умов ЦПХ, а тому
їх слід оподатковувати ПДФО та ВЗ.
Якщо ж сумніви залишаються, то відповідно до пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до оподатковуваного доходу у вигляді додаткового
блага включаються суми грошового або
майнового відшкодування будь-яких витрат
або втрат платника податку, крім тих, що
обов’язково відшкодовуються згідно із за-

коном за рахунок бюджету або звільняються
від оподаткування.
Може бути й так, що замовник оплатить
додаткові витрати виконавця: проїзд, проживання тощо, а той скористається результатами послуг. У такому разі вважаємо, що
вартість спожитих послуг є додатковим
благом виконавця і має оподатковуватися
ПДФО та ВЗ.
ЄСВ нараховується, зокрема, на «суму
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами» (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Чи є сума компенсації додаткових витрат
«винагородою» за договором ЦПХ?
Наприклад, ціна роботи в договорі підряду,
як зазначалося вище, включає відшкодування
витрат підрядника та плату за виконану ним
роботу (ст. 843 ЦКУ).
Якщо читати цю норму дослівно, то сума
компенсації додаткових витрат не є платою
(винагородою) за виконану роботу, а відтак і
не є базою оподаткування ЄСВ. Але за право
не нараховувати ЄСВ, на думку автора, під
час перевірки доведеться поборотися. Тому
якщо підприємство не має наміру вступати
в «конфлікт» з контролюючими органами, то
простіше суму компенсації оподаткувати ЄСВ.

Забезпечення виконавця коштами
Вище ми розглянули найпоширенішу
ситуацію — виконавець виконує роботу
(надає послугу), передає результати замовнику, який оплачує їх вартість і компенсує
додаткові витрати. Але можливі й інші види
договорів.
Наприклад, за договором доручення одна
сторона (повірений) зобов’язується вчинити
від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Повірений має
право на плату за виконання свого обов’язку
за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом.
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При цьому довіритель зобов’язаний, якщо
інше не встановлено договором:
• забезпечити повіреного засобами,
необхідними для виконання доручення;
• відшкодувати повіреному витрати,
пов’язані з виконанням доручення.
Повірений після виконання доручення
або в разі припинення договору доручення
до його виконання має негайно повернути
довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення
та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером
доручення (ст. 1000–1007 ЦКУ).
Порядок оподаткування сум відшкодування
витрат, пов’язаних з виконанням договору
доручення, а також плати за виконання свого
обов’язку за договором, аналогічний тому, що
розглянутий вище на прикладі договору підряду.
Цікавішим є порядок оподаткування коштів (майна), якими довіритель зобов’язаний
забезпечити повіреного для виконання доручення.
Довіритель може передати повіреному
кошти для оплати якихось послуг за до-

говором (наприклад, повірки приладів),
повірений має оплатити ці послуги, надати
звіт про виконання доручення й повернути,
за наявності, залишок коштів. Чи є об’єктом
оподаткування ПДФО і ВЗ сума коштів, що
передається повіреному? Вважаємо, що ні.
Підпунктом 165.1.11 ПКУ встановлено,
шо не включаються до оподатковуваного
доходу платника ПДФО кошти, отримані
ним під звіт і розраховані згідно із п. 170.9
ПКУ. Тобто на підставі пп. «б» пп. 170.9.1
ПКУ не підлягає оподаткуванню ПДФО
(і, відповідно, ВЗ) сума коштів, видана під
звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що
їх видала, — у сумі, що не перевищує суму
фактичних витрат платника на виконання
таких дій. ПКУ не робить у цьому випадку
різниці між платником податку — працівником і платником податку — довіреною
особою. Але щоб у контролюючих органів
було менше запитань, радимо в такому
випадку додатково до звіту за договором
подати «звичайний» Звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Що нового
Призначення пенсій не за місцем проживання
Постановою від 27.05.2016 р. № 12-1 ПФУ
вніс зміни до постанови ПФУ «Деякі питання
впровадження електронних пенсійних справ
на базі централізованих інформаційних технологій» від 14.12.2015 р. № 25-1. Нею, нагадаємо, було встановлено, що особи, які
проживають (зареєстровані) у Вінницькій,
Донецькій, Київській та Херсонській областях,
з 01.01.2016 р. отримали право звертатися із
заявами про призначення пенсії до територіальних органів ПФУ в цих областях незалежно
від території обслуговування таких органів.

Тепер аналогічне право отримали особи, які
проживають у:
— Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій
областях та у м. Києві — з 01.06.2016 р.;
— Дніпропетровській, Закарпатській, ІваноФранківській, Луганській, Львівській, Полтавській, Тернопільській та Харківській областях —
з 01.07.2016 р.;
— Волинській, Житомирській, Одеській,
Рівненській, Сумській та Чернігівській областях — з 01.08.2016 р.
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 42

Фиксированная индексация
в 2016 г.
c. 45
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c. 48

Временные и сезонные
работники: оплата труда

c. 56

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

ІНДЕКСАЦІЯ

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у липні 2016 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
та Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
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Г

рошові доходи населення індексуються
згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV
(далі — Закон № 1282) і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078 з урахуванням змін і
доповнень, унесених постановами КМУ від
17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913,
від 12.03.2008 р. № 170, від 13.06.2012 р.
№ 526, від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Держстату. Право
на проведення індексації настає в разі, якщо
величина ІСЦ перевищить встановлений
поріг індексації (з січня 2016 р. — 103 %).
У разі підвищення тарифних ставок
(окладів) значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,
приймається за 1 або 100 %, тобто місяць
підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна
плата у зв’язку зі зростанням рівня інфляції

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

Місяці
червень

липень

січень

46,0

46,0

лютий

38,6

38,6

березень

25,1

25,1

квітень

9,7

9,7

травень

7,4

7,4

червень

7,0

7,0

липень

8,2

8,2

серпень

9,0

9,0

вересень

6,6

6,6

жовтень

7,9

7,9

листопад

5,8

5,8

грудень

5,1

5,1

січень

4,1

4,1

лютий

4,5

4,5

березень

3,5

3,5

квітень

—

—

травень

—

—

червень

—

—

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

103,5

100,1

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 червні 2016 р. становить:
1,053 1,108 1,140 1,022 1,015 1,058 100 – 100 = 46 %,
де
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 100),
1,015 — ІСЦ за червень-листопад 2015 р. (1,004 0,990 0,992 1,023 0,987
1,020 100 100),
1,058 — ІСЦ за грудень 2015 р. – квітень 2016 р. (1,007 1,009 0,996 1,010
1,035 100 100).
ІСЦ за травень 2016 р. становив 100,1 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %),
тому в липні 2016 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 46 %.
Припустимо, що заробітна плата за червень 2016 р. становить 3700 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(з 01.05.2016 р. — 1450,00 грн).
Якщо заробітна плата не підвищувалась з січня 2015 р., величина приросту індексу
споживчих цін, на яку має індексуватися заробітна плата в червні 2016 р., становить 46 %
(146 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 667,00 грн (1450,00 46 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 4367,00 грн (3700,00 + 667,00).
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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Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник директора департаменту стратегічного планування
та аналізу — начальник відділу Міністерства соціальної політики
України

ФІКСОВАНА

індексація у 2016 р.
З 01.12.2015 р. змінилися правила індексації заробітної
плати: так званий базовий місяць змінюється лише в разі
підвищення тарифної ставки (окладу), а таке поняття, як
фіксована індексація, вже не використовується. Розглянемо,
куди ж вона зникає

П

унктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), встановлено, що якщо розмір
підвищення грошового доходу не переви-

щує суми індексації, що склалась у місяці
підвищення доходу, сума індексації в цьому
місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як
різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу.

ПРИКЛАД 1

Визначення фіксованої індексації
Оклад — 1500,00 грн. Сума можливої індексації, якщо базовим місяцем є жовтень
2015 р., у лютому 2016 р.— 2,0 %, або 27,56 грн (1378,00 × 2,0 %).
У лютому 2016 р. оклад підвищили на 20,00 грн. Розмір підвищення окладу не перевищує розміру можливої індексації (20,00 < 27,56), заробітна плата в лютому визначається
таким чином:
— обчислюється різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації:
20,00 – 27,56 = 7,56 грн;
— визначається розмір заробітної плати з урахуванням індексації та підвищення:
1500,00 + 20,00 + 7,56 = 1527,56 грн.
Лютий стає базовим, і для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін обчислюється починаючи з березня 2016 р.
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ПРИКЛАД 2

Визначення фіксованої індексації
(продовження)
У березні, квітні й травні, якщо базовим місяцем є лютий 2016 р., дохід не індексується,
оскільки ІСЦ не перевищує межу 103,0 %. Тому в березні, квітні й травні працівник отримуватиме по 1527,56 грн, у т. ч. оклад — 1520,00 грн, і суму індексації, обчислену раніше в розмірі 7,56 грн. У червні 2016 р., якщо базовим місяцем є лютий 2016 р., ІСЦ становить 4,5 %.
Припустимо, що у червні оклад не підвищується і базовий місяць не змінюється. У такому разі сума поточної індексації у червні становитиме:
1450,00 × 4,5 % = 65,25 грн.
Сума доходу працівника у червні:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 65,25індексація поточна = 1592,81 грн.
Якщо припустити, що до вересня 2016 р. оклад також не підвищиться, а ІСЦ становитиме,
наприклад, 4,9 %, то в такому разі сума поточної індексації у вересні 2016 р. становитиме:
1450,00 × 4,9 % = 71,05 грн.
Сума доходу працівника у вересні 2016 р.:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.

Далі в п. 5 Порядку № 1078 встановлено,
що до чергового підвищення тарифних
ставок (окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій,
виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до визначеної
суми індексації додається сума індексації,
яка складається внаслідок перевищення
величини індексу споживчих цін порогу
індексації, зазначеного в пункті 1(1) цього
Порядку (див. приклад 2).

Тобто до чергового підвищення тарифних
ставок (окладів) до визначеної суми індексації (у прикладі 1 — 7,56 грн) додається сума
індексації, яка буде нарахована в подальшому
(березні, квітні, травні, червні тощо).
Далі можливі дві ситуації:
• підприємство підвищить оклад до рівня,
який перевищить суму раніше обчисленої
індексації (приклад 3);
• підприємство підвищить оклад до рівня,
який не перевищить суми раніше обчисленої
індексації (приклад 4).

ПРИКЛАД 3

Підвищення окладу до рівня, який перевищує суму
раніше обчисленої індексації
За основу беремо приклад 1.
Сума доходу працівника у вересні 2016 р. з урахуванням індексації становить:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.
Припускаємо, що у вересні 2016 р. ІСЦ становитиме, наприклад, 5,0 %, а оклад підвищується на 100,00 грн.
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ПРИКЛАД 3

У вересні 2016 р. сума можливої поточної індексації становила б:
1450,00 × 5 % = 72,50 грн.
Всього сума доходу працівника у вересні 2016 р. могла б становити:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна = 1600,06 грн.
Проте у вересні 2016 р. оклад підвищується на 100,00 грн, що перевищує суму індексації
цього місяця (7,56 + 72,50) < 100,00, тому у вересні працівник отримує підвищений оклад,
індексація не нараховується. ІСЦ для проведення подальшої індексації розраховується
починаючи з жовтня 2016 р.

ПРИКЛАД 4

Підвищення окладу до рівня, який не перевищує суми раніше
обчисленої індексації
За основу беремо приклад 1.
Сума доходу працівника у вересні 2016 р. з урахуванням індексації становить:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 71,05індексація поточна = 1598,61 грн.
Припускаємо, що у вересні 2016 р. ІСЦ становитиме, наприклад, 5,0 %, а оклад підвищується на 50,00 грн.
У вересні 2016 р. сума можливої поточної індексації становила б:
1450,00 × 5 % = 72,50 грн.
Всього сума доходу працівника у вересні 2016 р. могла б становити:
1520,00оклад + 7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна = 1600,06 грн.
Проте у вересні 2016 р. оклад підвищується на 50,00 грн, що не перевищує суми індексації цього місяця (7,56 + 72,50) > 50,00.
У такому випадку у вересні 2016 р. працівник отримує підвищений оклад, індексація
становить:
(1520,00 + 50,00) + [(7,56індексація з лютого + 72,50індексація поточна) — 50,00] = 1600,06 грн.
Сума індексації, яка «переноситься» на майбутні періоди, становить:
(7,56 + 72,50) — 50,00 = 30,06 грн.
ІСЦ для проведення подальшої індексації розраховується починаючи із жовтня 2016 р.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

ІНДЕКСАЦІЯ

аліментів

Верховною Радою України ухвалено закон, який визначає
порядок індексації аліментів. Але не всіх…

Н

а консультаційну телефонну лінію редакції часто надходять запитання щодо
індексації аліментів. Інколи в запитанні
уточнюється, що йдеться про індексацію аліментів, що розраховуються в частці від доходу
працівника, але часто запитання звучить так:
«Як індексувати аліменти?». Зауважимо, що
було важко аргументувати, чому аліменти,
в т. ч. у частці від доходу працівника, не підлягають індексації. З набранням 12.06.2016 р.
чинності Законом України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій
грошовій сумі» від 17.05.2016 р. № 1368-VIII
(далі — Закон № 1368) питання індексації
аліментів можна вважати врегульованим.
Розглянемо, що змінилося.

Види аліментів
Відповідно до ст. 80, 181 Сімейного
кодексу України (далі — СКУ) аліменти
присуджуються в частці від заробітку (доходу) платника аліментів і (або) у твердій
грошовій сумі.

Зокрема, якщо платник аліментів має
нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності
інших обставин, що мають істотне значення,
суд за заявою платника або одержувача
може визначити розмір аліментів у твердій
грошовій сумі (частина перша ст. 184 СКУ).
Тобто суд може встановити, що платник
аліментів сплачує аліменти, наприклад,
у розмірі ¼ доходу. Щоб визначити суму
аліментів, потрібно дохід, з якого стягуються аліменти, помножити на ¼. Наприклад,
якщо дохід платника аліментів, з якого вони
стягуються, становить 2000 грн, то сума
аліментів дорівнюватиме 500 грн.
Суд може встановити, що платник зобо
в’язаний сплачувати аліменти у твердій сумі
та визначити цю суму (наприклад, 800 грн).
У такому разі незалежно від фактичного доходу платник має сплачувати 800 грн.
А може бути й так, що суд встановить,
що платник аліментів сплачує аліменти,
наприклад, у розмірі ¼ доходу та у твердій
сумі, що становить 400 грн. Отже, з доходу,
наприклад, 2000 грн, аліменти становитимуть 900 грн (2000 × ¼ + 400 грн).
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Індексація аліментів
До внесення змін
Види доходів, які підлягають індексації,
визначено нормами Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі — Закон
№ 1282) та Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.03.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078). Цими нормативно-правовими актами до недавнього часу
аліменти (ні в частці від доходу, ні у твердій
сумі) не були визначені як об’єкт індексації, і, як наслідок, не існувало механізму їх
індексації. Хоча частиною другою ст. 184
СКУ встановлено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі,
підлягає індексації відповідно до закону.
Тепер ситуація змінилася.

Після внесення змін
Законом № 1368 внесено зміни до ст. 2 За
кону № 1282 і встановлено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, підлягає індексації, якщо вони не мають
разового характеру. Такі аліменти індексуються за рахунок коштів платника аліментів
(ст. 5 Закону № 1282) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,
фізичними особами — підприємцями, які
проводять відрахування аліментів із доходу
платника аліментів (ст. 9 Закону № 1282).
Але суму індексації визначатимуть державні
виконавці.
Змінами, внесеними Законом № 1368
до ст. 74 Закону України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV,
встановлено, що державний виконавець

обчислює розмір заборгованості із сплати
аліментів, суму індексації розміру аліментів,
визначеного судом у твердій грошовій сумі,
складає відповідний розрахунок та повідомляє
про нього в обумовлених випадках стягувачу і боржнику (частина четверта). А новим
абзацом другим частини сьомої цієї статті
серед іншого уточнено, що індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій
грошовій сумі, здійснюється підприємствами,
установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями
на підставі розрахунку, зробленого (обчисленого) державним виконавцем відповідно
до закону.
З огляду на зміни, внесені до ст. 2 Закону
№ 1282, аліменти у частці від доходу не індексуються, оскільки прямо не визначені
як об’єкт індексації. Якщо б законодавець
мав на меті включити до об’єктів індексації
аліменти у частці від доходу, то відповідні
зміни також були б внесені.

Механізм індексації
Незважаючи на такі позитивні для одержувачів аліментів зміни, радіти їм ще зарано. Справа в тому, що напевно ще мають
бути внесені зміни до Порядку № 1078,
які б встановлювали порядок визначення
індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації
аліментів, зокрема базовий місяць. Хоча
можемо припустити, що базовим буде місяць призначення аліментів. У будь-якому
разі підприємство самостійно не повинно
визначати ІСЦ і без розрахунку державного
виконавця суму аліментів.
Нагадаємо, що перелік видів доходів, які
враховуються для призначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків,
інших осіб, затверджено постановою КМУ
від 26.02.1993 р. № 146.
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ЗАПИТАННЯ — відповідь
На запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, заступник директора
департаменту стратегічного планування та аналізу — начальник відділу
Міністерства соціальної політики України

Індексація зарплати переведених
працівників
Працівника прийняли на роботу
за переведенням з іншого підприємства. У такого працівника всі попередні суми індексації, в т. ч. фіксованої,
анулюються, і на новому місці роботи
індексація нараховується по-новому виходячи з нового базового місяця?
Так, індексація на новому місці роботи має обчислюватися з місяця
підвищення тарифної ставки (окладу)
за посадою, на яку прийнято працівника за
переведенням.
Пунктом 10(2) Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому
підприємстві, в установі або організації,
а також переведено на роботу на інше
підприємство, в установу або організацію
або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами
в організації виробництва та праці в разі
продовження такими працівниками роботи,
для новоприйнятих працівників, а також
для працівників, які використали відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та відпустку без збереження
заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, індекс споживчих цін
для проведення індексації обчислюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.

Якщо працівника перевели з однієї
посади на іншу на одному підприємстві, то в нього вся попередня
індексація, в т. ч. фіксована, анулюється і
на новій посаді нараховується по-новому
виходячи з нового базового місяця?
Так, збереження фіксованої індексації
на новому місці роботи не передбачено. Індексація на новому місці
роботи обчислюється з місяця підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, на яку
переведено працівника.
Пунктом 10(2) Порядку № 1078 встановлено,
що для працівників, яких, зокрема, переведено
на іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
здійснюється з місяця, наступного за місяцем
підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
У той же час п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
України «Про індексацію грошових доходів
населення» та положеннями Порядку № 1078.
Це означає, що госпрозрахункові підприємства
можуть прийняти рішення про збереженнями
за такими працівниками сум індексації, які
нараховувалися їм до переведення.
За посадою А оклад становить
3000 грн, а за посадою Б — 4500 грн.
Для обох посад базовим місяцем є
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серпень 2015 р. Працівник обіймав посаду
А та отримував фіксовану й звичайну індексацію. З 01.04.2016 р. його переводять
з посади А на посаду Б. Під час переведення він втрачає і звичайну, і фіксовану
індексацію. За новою посадою зарплата
індексується по-новому. Той факт, що
за новою посадою зарплата на 1500 грн
вища, не призводить до виникнення фіксованої індексації?
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
для працівників, яких переведено
на інші посади, індекс споживчих цін
для проведення індексації розраховується з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
Отже, якщо працівника переведено
на нову посаду з окладом 4500 грн, то індекс
споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем,
коли було встановлено цей оклад, тобто з
вересня 2015 р.
Питання збереження такому працівнику
фіксованої суми індексації вирішується підприємством самостійно відповідно до п. 5
Порядку № 1078 у колдоговорі або іншому
документі, який регламентує питання оплати
праці на підприємстві.
За посадою «Заступник директора»
оклад становить 4000 грн, базовий
місяць — серпень 2015 р. У березні 2016 р. працівник за цією посадою
отримав 50,99 грн звичайної індексації
(1378 × 3,7 %). За посадою «Директор»
оклад — 5000 грн, базовий місяць — серпень 2015 р. У березні працівник за цією
посадою отримав 50,99 грн звичайної
індексації (1378 × 3,7 %). З 1 квітня працівника переводять на посаду директора і
одночасно збільшують оклад до 5001 грн
(тобто лише на 1 грн). За цією посадою
укладається контракт, і новий оклад буде

ОПЛАТА ТРУДА

вказано в контракті. Отже, квітень є новим базовим місяцем, і розрахунок ІСЦ
розпочинаємо з травня 2016 р.?
Так, якщо у квітні працівника перевели на посаду директора і одночасно
за нею збільшено посадовий оклад
на 1 грн, то базовим місяцем вважатиметься
квітень, і розрахунок ІСЦ розпочинаємо з
травня.
Пунктом 10(2) Порядку № 1078 встановлено, що для працівників, яких, зокрема,
переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, обчислення індексу споживчих цін
для проведення індексації здійснюється з
місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу), за посадою, яку
займає працівник.
Працівника переводять у зв’язку з
виробничою необхідністю на іншу
посаду на невизначений термін.
Це може бути два тижні, може бути й
два місяці (не більше двох місяців). Як
індексувати його зарплату?
Чи зберігається фіксована сума індексації працівнику, переведеному
у 2016 р. з одного структурного підрозділу до іншого без зміни назви посади
(професії) і окладу (тарифної ставки)?
Наприклад: «Перевести Петрова В. В.,
слюсаря чергового та з ремонту устаткування ІV розряду ремонтно-монтажного
управління, з 01.02.2016 р. в гірничо-транспортне виробництво слюсарем черговим
та з ремонту устаткування ІV розряду
без зміни тарифної ставки».
Чи зберігається фіксована сума індексації працівнику, переведеному
у 2016 р. з одного структурного підрозділу до іншого без зміни назви посади
(професії), але зі зменшенням окладу
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(тарифної ставки)? Наприклад: «Перевести Іванову А. В., кур’єра ремонтномонтажного управління (оклад 1530 грн),
з 24.03.2016 р. до служби соціального розвитку кур’єром з окладом 1500 грн».
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
передбачено, що в разі переведення
працівника на іншу посаду обчислення індексу споживчих цін має здійснюватись
з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів (тарифних ставок)
за посадою, на яку переведено працівника.
Збереження фіксованої суми індексації за попереднім місцем роботи Порядком № 1078
не передбачено.
Разом з тим п. 5 Порядку № 1078 передбачено, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, визначених Законом
України «Про індексацію грошових доходів
населення» та положеннями цього Порядку.
Тобто госпрозрахунковим підприємствам
та організаціям надано право визначати
умови проведення індексації в колективних
договорах з урахуванням норм чинного законодавства.
Чи зберігається фіксована сума
індексації під час підвищення кваліфікаційної категорії чи розряду
в межах такої посади (професії)? Наприклад: «Перевести Іванова К. П., інженера
І категорії (оклад 4000 грн) служби головного механіка, з 10.04.2016 р. інженером
провідним служби головного механіка з
окладом 4300 грн».
Відповідно до п. 10(2) Порядку № 1078
передбачено, що в разі переведення
працівника на іншу посаду обчислення індексу споживчих цін має здійснюватися
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з місяця, наступного за місяцем підвищення
посадових окладів (тарифних ставок) за посадою, на яку переведено працівника.
Якщо працівнику індивідуально підвищується категорія і у зв’язку з цим підвищується посадовий оклад, але при цьому
на підприємстві посадові оклади не переглядаються, то обчислення індексу споживчих
цін має здійснюватись з місяця, наступного
за місяцем підвищення посадового окладу
за посадою, яку обіймає працівник. Тобто
базовий місяць не змінюється.
З 01.10.2015 р. працівника перевели на іншу посаду зі збільшенням
зарплати. Для нього базовий місяць
визначається по-старому?
До грудня 2015 р. базовий місяць визначається відповідно до тих норм Порядку № 1078, які були чинні до грудня
2015 р. З грудня 2015 р. слід здійснити перерахунок суми індексації і базовим місяцем
визначити місяць підвищення посадового
окладу за посадою, яку обіймає працівник.
З грудня 2015 р. запроваджено єдині
умови нарахування сум індексації з тією
метою, щоб у працівників, які обіймають однакові посади, була однакова індексація. При
цьому, керуючись положенням п. 5 Порядку
№ 1078, госпрозрахунковим підприємствам
надано право самостійно визначати умови
проведення індексації, але не нижче рівня,
передбаченого згаданим Порядком.
Отже, підприємство у колдоговорі може
вказати, наприклад, про збереження суми
індексації або зафіксувати її розмір до наступного підвищення посадових окладів
(тарифних ставок), щоб потім вирівнювати
суми індексації, з тим щоб ці суми були
однаковими для працівників залежно від
підвищення зарплати, а не від того, коли
було прийнято (переведено) працівника або відбулося підвищення доплат та
надбавок.
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Виплата фіксованої індексації
У грудні 2015 р. працівнику підвищили оклад. Сума підвищення
не перевищила суми можливої індексації, тому в грудні суму індексації визначили з урахуванням розміру підвищення
доходу та розрахували як різницю між
сумою індексації й розміром підвищення
доходу. Індексацію в розмірі такої різниці
виплачували працівникові в січні, лютому
тощо. Зараз на підприємстві проводиться
перевірка і перевіряючий стверджує, що
підприємство мало виплатити цю різницю
тільки один раз у грудні, оскільки Порядок
№ 1078 вже не містить такого поняття, як
фіксована індексація. Це вірно?
У грудні 2015 р. на підставі п. 3 постанови КМУ «Про упорядкування
структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів»
від 09.12.2015 р. № 1013 було «обнулено»
індексацію тільки для бюджетних установ.
Для госпрозрахункових підприємств, якщо
в грудні відбулося підвищення посадових
окладів, і таке підвищення не перевищило
суми індексації, ця сума індексації мала
бути зменшена на суму підвищення зар
плати. У подальшому, якщо посадовий оклад
не підвищуватиметься, до цієї суми буде додаватися нова сума індексації, яка виникне
з урахуванням індексів, обчислених після
місяця підвищення посадових окладів.
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в грудні 2015 р. Отже, у такої працівниці
базовим місяцем буде грудень 2015 р., і
ІСЦ з січня 2016 р. визначаємо по-новому,
а право на фіксовану індексацію вона
втрачає?
Так, після виходу працівниці на роботу
після відпустки для догляду за дитиною індекс споживчих цін обчислюється з місяця підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку вона обіймала.
Якщо підвищення тарифних ставок (окладів)
відбулося в грудні 2015 р., то право на індексацію виникає в червні 2016 р. на 5,1 % (для
небюджетної сфери).
Для працівників бюджетної сфери підвищення посадових окладів відбулося в грудні
2015 р. та в травні 2016 р. За період із січня
по квітень 2016 р. право на індексацію не відбулося, оскільки індекс споживчих цін за цей
час не перевищив порогу індексації (103 %).
Враховуючи підвищення посадових окладів
(тарифних ставок) у травні 2016 р., значення індексу споживчих цін у цьому місяці
прийнято за 100 %. Отже, для проведення
подальшої індексації ІСЦ обчислюється починаючи з червня 2016 р.

Індексація зарплати
демобілізованого працівника

Індексація зарплати після
відпустки для догляду
за дитиною

Працівник був мобілізований у квітні 2014 р. До цього отримував фіксовану індексацію. Демобілізувався
і вийшов на роботу в травні 2016 р. Оклад
за його посадою збільшувався в грудні
2015 р. Як індексувати його зарплату? Він
втрачає право на фіксовану індексацію,
яку отримував до цього?

Жінка працювала, отримувала фіксовану індексацію й у квітні 2013 р.
пішла у відпустку для догляду за дитиною, яка закінчується в травні 2016 р.
Оклад за її посадою востаннє збільшувався

Під час проходження служби за працівником зберігалося місце роботи
(посада) та середній заробіток, який
не підлягає індексації. У період служби його
посадовий оклад може збільшуватися.
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У разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Індекс
споживчих цін для проведення подальшої
індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення.
Отже, після виходу працівника на роботу
після демобілізації індекс споживчих цін
має обчислюватися з місяця, наступного
за місяцем підвищення тарифної ставки
(окладу) за посадою, яку він обіймає. Якщо
сума підвищення заробітної плати (підвищення посадового окладу з урахуванням
надбавок, доплат та премій, які не мають
разового характеру) не перевищила суми
індексації, яка мала нараховуватись у грудні
2015 р., то сума індексації розраховується
як різниця між сумою індексації та сумою
підвищення заробітної плати. Тобто працівнику сума індексації (фіксована індексація)
у грудні 2015 р. мала бути зменшена на суму
підвищення заробітної плати.

Індексація зарплати працівника,
який довго хворіє
Працівник перебував на лікарняному
понад два місяці. Під час періоду його
непрацездатності на підприємстві
підвищувалися посадові оклади. Як індексувати зарплату працівника після виходу
на роботу? Він втрачає право на фіксовану
індексацію, яку отримував до цього?
Під час тимчасової непрацездатності
за працівником зберігається місце
роботи (посада) та середній заробіток
і виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, яка не підлягає індексації.
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Якщо особа працює неповний робочий
час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується
пропорційно відпрацьованому часу (п. 4
Порядку № 1078). І в місяцях початку та
закінчення тимчасової непрацездатності
працівник отримує індексацію пропорційно
відпрацьованому часу.
Якщо під час тимчасової непрацездатності посадовий оклад збільшується, це
призводить до зміни базового місяця. Адже
в разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Індекс
споживчих цін для проведення подальшої
індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(підвищення посадового окладу (тарифної
ставки) з урахуванням доплат, надбавок та
премій, які не мають разового характеру)
не перевищує суми індексації, яка мала
виплачуватись працівнику в місяці підвищення, то сума індексації (фіксована сума
індексації) зменшується на суму підвищення
заробітної плати.
Отже, після виходу працівника на роботу
він має отримувати новий посадовий оклад
та суму індексації, зменшену на суму підвищення заробітної плати.

Індексація зарплати після
відпустки без збереження
зарплати
У п. 10-2 Порядку № 1078 під відпусткою без збереження заробітної
плати мається на увазі відпустка
жінкам, які перебувають у відпустці для
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догляду за дитиною від трьох до шести
років за медичним висновком, коли заробітна плата не зберігається, чи будь-яка
відпустка без збереження зарплати?
У п. 10-2 Порядку № 1078 йдеться
про будь-яку відпуску без збереження зарплати. ІСЦ для проведення
індексації має обчислюватися з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних
ставок (окладів).
У разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих
цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Індекс
споживчих цін для проведення подальшої
індексації обчислюється з місяця, наступного
за місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення (п. 5 Порядку № 1078).

Фіксована індексація
під час переведення
За посадою, на яку переводять працівника, інші працівники отримують фіксовану індексацію. Чи
отримуватиме фіксовану індексацію переведений працівник?
Ні, фіксовану суму індексації переведений працівник не отримуватиме,
але якщо є поточна індексація, то новоприйнятому працівнику встановлюється базовий місяць такий же, як і іншим працівникам
за цією посадою, тобто місяць підвищення
окладів, і поточну індексацію йому мають виплачувати. Але госпрозрахункові підприємства
в колдоговорах можуть самостійно вирішити
питання щодо збереження фіксованої індексації
до наступного підвищення посадових окладів
при переведенні працівників на інші посади.
Для новоприйнятих працівників немає підстав
для збереження фіксованої суми індексації.

ПРИКЛАД

Фіксована індексація під час переведення
За посадою А базовий місяць — квітень 2015 р. На цій посаді працювало два працівники, які отримували фіксовану індексацію в сумі 50,00 грн і поточну індексацію.
У травні 2016 р. один працівник звільнився в середині місяця. Йому фіксовану та поточну індексацію виплатили пропорційно відпрацьованому часу. Другий працює й отримав фіксовану індексацію повністю — 50,00 грн і поточну 53,65 грн (для базового квітня
2015 р. ІСЦ — 3,7 %).
За посадою Б базовий місяць — жовтень 2015 р. На цій посаді працював один працівник.
І він у квітні отримав фіксовану індексацію в сумі 40,00 грн і поточну — в сумі 29,00 грн
(для базового жовтня 2015 р. ІСЦ — 2,0 %). У травні працівника переводять з посади Б
на посаду А на місце звільненого працівника.
Під час переведення фіксовану індексацію (40,00 грн) і поточну (29,00 грн) працівник
втрачає у травні, бо в разі переведення і поточна, і фіксована індексації втрачаються (підприємство їх не зберігає). За новою посадою він отримає лише поточну індексацію в сумі
53,65 грн (для базового квітня 2015 р. ІСЦ — 3,7 %).
У червні за посадою Б для базового квітня 2015 р. ІСЦ — 9,7 %.
У червні «старий» працівник за посадою Б отримає фіксовану індексацію в сумі 50,00 грн
і поточну — 140,65 грн (1450,00 × 9,7 %).
Новий працівник (переведений) у червні отримає лише поточну індексацію в сумі
140,65 грн (1450,00 × 9,7 %).
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ТИМЧАСОВІ

та сезонні працівники:
оплата праці
У попередній статті ми з’ясували, які працівники вважаються
тимчасовими, а які сезонними, та як їх правильно оформлювати на роботу. На черзі — питання оплати їх праці, днів
непрацездатності та надання відпусток

Оплата праці сезонних
і тимчасових працівників
Трудові права та гарантії
І сезонні, і тимчасові працівники приймаються на роботу на підставі строкового трудового договору1. Відповідно до п. 2.1 Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. № 286, усі наймані
працівники, які уклали письмово трудовий
договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше,
включаються в облікову кількість штатних
працівників. Це означає, що посади сезонних і
тимчасових працівників мають бути в штатному
розписі. Щоб після закінчення сезонних робіт
посади сезонних працівників не залишалися
вакантними, їх можна вводити до штатного
розпису такими способами:
1 Див. також статтю «Тимчасові та сезонні працівники:
поняття й порядок прийняття на роботу» в журналі «Заработная плата» № 06/2016, с. 36.

• щороку — за наказом керівника підприємства тільки на період сезонної роботи;
• один раз — при затвердженні штатного
розпису, але з позначкою, що такі посади
вводяться на певний період сезонної роботи
чи укладення строкових трудових договорів
із сезонними працівниками.
Посаду для тимчасового працівника,
якого приймають на роботу на строк до двох
місяців, можна ввести до штатного розпису
за наказом керівника, а в разі заміщення
тимчасово відсутнього працівника додаткової
посади вводити не потрібно.
Виходячи із зазначеного, тимчасові й сезонні працівники є повноправними працівниками
підприємства. Єдина відмінність від постійних
працівників полягає в обмеженому терміні
роботи, що визначається під час прийняття
на роботу і про що попереджають працівника.
Отже, на тимчасових і сезонних працівників, так само як і на постійних, поширюються норми законодавства про оплату
праці, включаючи передбачені державою
мінімальні гарантії. Тобто оплата праці
за виконану тимчасовим або сезонним пра-

№7 (120) июль 2016

цівником місячну чи погодинну норму праці
(обсяг робіт) має проводитись не нижче
мінімальної заробітної плати (ст. 95 КЗпП).

Форми оплати праці
Форми та системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат, що діють на підприємстві, поширюються також і на тимчасових
та сезонних працівників.
Для обох категорій таких працівників може
застосовуватися як погодинна, так і відрядна
форми оплати праці. Зважаючи на Список
сезонних робіт та сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 278,
більшість сезонних працівників одержують
оплату за фактично виконаний обсяг роботи за відрядними розцінками. Це, зокрема,
працівники, які виконують роботи в сільському господарстві, лісовій промисловості,
переробній галузі тощо. Натомість сезонні
працівники санаторно-курортних закладів
і закладів відпочинку зазвичай одержують
оплату за відпрацьований час.
Для тимчасових працівників не встановлено жодних умов щодо застосування погодинної чи відрядної форми оплати праці: все
залежить від того, на якій посаді чи за якою
спеціальністю вони тимчасово працюють.
Однак якщо працівника приймають на тимчасову роботу для заміщення тимчасово відсутнього працівника, то оплата його праці
здійснюється на умовах, встановлених для
такого тимчасово відсутнього працівника.

Оподаткування зарплати
Оподаткування заробітної плати тимчасових і сезонних працівників здійснюється
в загальному порядку, тобто з неї утримується
ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %) та нараховуєть-
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ся ЄСВ (22 %). Також тимчасові й сезонні
працівники мають право на податкову соціальну пільгу, якщо розмір їхньої зарплати
не перевищує 1930,00 грн (у 2016 р.) і вони
нададуть відповідну заяву. Нагадаємо, що
ПСП надають з місяця подання заяви і припиняють у місяці звільнення.

Робота у вихідні та святкові дні
Якщо тимчасових або сезонних працівників залучають до роботи у вихідний, святковий або неробочий день, то враховуючи,
що вони мають ті ж самі трудові права й
гарантії, що й постійні працівники, залучення
до такої роботи та компенсація за неї мають
проводитися згідно з нормами КЗпП.
Так, залучати працівників до роботи в зазначені дні можна тільки у випадках, визначених ст. 71 та частиною четвертою ст. 73
КЗпп. Вид компенсації за роботу у святкові,
вихідні або неробочі дні визначається за згодою між конкретним працівником і керівником підприємства: це може бути інший
день відпочинку або оплата в подвійному
розмірі (ст. 72, 107 КЗпП):
• відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
• працівникам, праця яких оплачується
за годинними/денними ставками в розмірі
подвійної годинної/денної ставки;
• працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної/
денної ставки зверх окладу, якщо робота
у святковий, неробочий або вихідний день
провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної/
денної ставки зверх окладу, якщо робота
проводилась понад місячну норму.
Оплата у вказаному розмірі провадиться
за години, фактично відпрацьовані у вихідний, святковий або неробочий дні.
Зауважимо, що в п. 9 Указу Президії
Верховної Ради СРСР «Про умови праці
тимчасових робітників і службовців» від
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24.09.1974 р. № 311-ІХ (далі — Указ № 311)
зазначається, що тимчасових працівників, які
уклали трудовий договір на строк не більше
шести днів, може бути в межах цього строку
залучено до роботи у вихідні та святкові дні,
причому без дозволу профспілкової організації
та відповідної компенсації (тільки одинарна
оплата без надання іншого дня відпочинку).
Однак ця норма суперечить нормам чинного
трудового законодавства, тому її не потрібно
застосовувати на практиці.

Страхові виплати
Тимчасові й сезонні працівники є застрахованими особами і, відповідно, на загальних
підставах мають право на матеріальне забезпечення в разі настання страхових випадків.
Тобто таким працівникам нарівні з іншими
оплачуються листки непрацездатності у зв’язку
з різними захворюваннями або травмами,
а також у зв’язку з вагітністю та пологами.
Загалом нарахування й надання тимчасовим і сезонним працівникам страхових
виплат здійснюється в загальному порядку,
але існують деякі особливості.

Виплати по тимчасовій
непрацездатності
Згідно з абзацом четвертим частини другої
ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) застрахованим особам, які працюють
на сезонних і тимчасових роботах, допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається
не більш як за 75 календарних днів протягом
календарного року.
Якщо сезонний (тимчасовий) працівник
доглядає за хворою дитиною віком до 14
років, то допомога по тимчасовій непра-
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цездатності призначається і виплачується
йому не більше ніж за 75 календарних днів
протягом календарного року (абзац третій
частини третьої ст. 22 Закону № 1105).
З цього випливає, що на підприємствах, де
працюють тимчасові й сезонні працівники,
потрібно вести облік кількості календарних
днів, протягом яких вони або самі хворіли,
або доглядали за своєю хворою дитиною
віком до 14 років.
Цікавий момент: законодавство не розглядає такі випадки, коли, наприклад, протягом
сезонної чи тимчасової роботи працівник
надає листки непрацездатності і у зв’язку з
власним захворюванням, і по догляду за своєю хворою дитиною. Як у такому разі застосовувати 75 календарних днів: окремо
(75 + 75) чи разом (всього 75)?
На нашу думку, вказана тривалість виплати допомоги по тимчасовій непраце
здатності — 75 календарних днів протягом
календарного року — є максимальною для
кожного конкретного працівника і до неї
включаються як дні хвороби самого працівника, так і дні його догляду за хворою
дитиною. При цьому в межах цих 75-ти
календарних днів тимчасові й сезонні працівники мають право на отримання допомоги
і після закінчення строкового трудового
договору. Тобто якщо хтось із сезонних (тимчасових) працівників, припустимо, захворів
наприкінці строку дії трудового договору, то
допомога по тимчасовій непрацездатності
має виплачуватися йому до повного відновлення працездатності, незалежно від
дати закінчення трудового договору, але
за умови, що тривалість виплати такої допомоги не перевищує 75 календарних днів
протягом календарного року.

Виплати у зв’язку з вагітністю
та пологами
Закон № 1105 не містить жодних обмежень щодо виплат сезонним і тимчасовим
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працівникам допомоги по вагітності та
пологах.
Так, в абзаці третьому частини третьої
ст. 22 Закону № 1105 (де йдеться про виплату допомоги в разі здійснення догляду
за хворою дитиною віком до 14 років) є
пряма вказівка на застосування під час призначення та виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності ст. 25 цього Закону, яка
визначає умови надання й тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах.
Отже, якщо у працівниці в період виконання тимчасових або сезонних робіт настає
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
вона має повне право на отримання відповідної допомоги в загальному порядку.

Розрахунок середньої зарплати
Страхові виплати тимчасовим і сезонним
працівникам призначаються на підставі їх
середньої заробітної плати. Чинне законодавство не містить жодних особливостей щодо
розрахунку середньої зарплати тимчасовим і
сезонним працівникам, тому вона обчислюється за загальними правилами відповідно
до 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).

Згідно з п. 25 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата для призначення допомоги
по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, є 12
календарних місяців перебування у трудових
відносинах (з першого до першого числа)
за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю,
в якому настав страховий випадок.
Зважаючи на тривалість сезонних (не більше шести календарних місяців) та тимчасових (не більше двох/чотирьох календарних
місяців) робіт, на практиці під час розрахунку
середньої зарплати тимчасовим і сезонним
працівникам, як правило, керуються:
• нормами п. 26 Порядку № 1266, згідно
з яким якщо застрахована особа перебувала
у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем
роботи, розрахунковий період визначається
за фактично відпрацьовані календарні місяці
(з першого до першого числа);
• нормами п. 27 Порядку № 1266, відповідно до якого якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше календарного місяця за останнім основним місцем
роботи, розрахунковий період визначається
за фактично відпрацьований час (календарні
дні) перед настанням страхового випадку.

ПРИКЛАД 1

Розрахунок виплати, якщо до страхового випадку сезонний працівник
відпрацював менше 12 календарних місяців
Працівника прийнято на сезонну роботу з 25 квітня по 21 жовтня 2016 р. оператором
сушильного устаткування ІІІ розряду з місячним посадовим окладом 4500,00 грн.
У липні він надав бухгалтерії листок непрацездатності у зв’язку з хворобою, виданий
на період з 15 по 19 липня 2016 р. (5 к. дн.).
Страховий стаж працівника становить 18 років, отже, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати.
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ПРИКЛАД 1

Розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці
(з першого до першого числа) — з 01.05.2016 р. до 01.07.2016 р.
Припустимо, у розрахунковому періоді працівник відпрацював усі робочі дні, і його
фактичний заробіток склав: у травні — 4500,00 грн (оклад), у червні — 5400,00 грн
(4500,00 грн (оклад) + 900,00 грн (премія 20 %)).
Загальний заробіток працівника у розрахунковому періоді:
4500,00 грн + 5400,00 грн = 9900,00 грн.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
31 к. дн + 30 к. дн = 61 к. дн.
Фактична середньоденна заробітна плата працівника:
9900,00 грн 61 к. дн.= 162,30 грн.
Оплата за дні непрацездатності:
162,30 грн 5 к. дн. = 811,50 грн.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок виплати, якщо до страхового випадку сезонний працівник
відпрацював менше календарного місяця
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що працівник захворів не в липні,
а в травні, і надав бухгалтерії листок непрацездатності, виданий на період з 23 по 27
травня 2016 р. (5 к. дн.).
Розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні дні перед
настанням страхового випадку, починаючи з 25.04.2016 р. та по 22.05.2016 р.
Припустимо, в розрахунковому періоді працівник відпрацював усі робочі дні, і його
фактичний заробіток склав: у квітні — 1071,43 грн, у травні — 2842,10 грн.
Загальний заробіток працівника в розрахунковому періоді:
1071,43 грн + 2842,10 грн = 3913,53 грн.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
6 к. дн + 22 к. дн = 28 к. дн.
Фактична середньоденна заробітна плата працівника:
3913,53 грн 28 к. дн.= 139,77 грн.
Оплата за дні непрацездатності:
139,77 грн 5 к. дн. = 698,85 грн.

Якщо тимчасовий або сезонний працівник захворів у перший день роботи, середня
зарплата визначається виходячи з тарифної
ставки (посадового окладу) або її частини,
встановленої на день настання страхового
випадку (п. 28 Порядку № 1266). Так само
як і для інших постійних працівників, під час

розрахунку страхових виплат тимчасовому
або сезонному працівнику слід пам’ятати, що
якщо протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку його страховий стаж
становить менше шести місяців, середня
заробітна плата визначається таким чином
(п. 29 Порядку № 1266):
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• для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності — виходячи з нарахованої
зарплати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
законом у місяці настання страхового випадку;
• для розрахунку допомоги по вагітності
та пологах — виходячи з нарахованої зар
плати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної
плати та не менше за розмір мінімальної
заробітної плати, встановлений законом
у місяці настання страхового випадку.

Надання відпусток
Право на відпустки
Сезонні й тимчасові працівники мають
право на щорічну відпустку, але вона надається їм пропорційно до відпрацьованого
часу (частина дев’ята ст. 6 Закону про відпустки). Щодо права на інші види відпусток,
зокрема, додаткову, соціальну, навчальну,
без збереження зарплати тощо, можна відзначити, що чинне законодавство (КЗпП,
Закон про відпустки) не містить жодних
обмежень стосовно їх надання. Отже, можна
зробити висновок, що сезонні та тимчасові
працівники мають право на всі зазначені
види відпусток на загальних підставах.
Використати щорічну відпустку сезонний або тимчасовий працівник може двома
способами:
• під час дії строкового трудового договору (якщо в нього є право на використання відпустки до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи);
• одразу після закінчення строкового
трудового договору.
Так, якщо сезонний або тимчасовий працівник не використав належної йому щорічної

відпустки в період дії трудового договору, то
як і під час звільнення постійного працівника
(крім звільнення за порушення трудової дисципліни), сезонному (тимчасовому) працівнику
на підставі ст. 3 Закону про відпустки, за його
бажанням, може бути надано невикористану
відпустку з наступним звільненням. У такому
разі дія трудового договору продовжується
до закінчення відпустки працівника, а останній день відпустки є днем звільнення. Це потрібно вказати в наказі про звільнення, який
видають до початку відпустки.
Якщо сезонний (тимчасовий) працівник
не використає належних йому днів щорічної
відпустки протягом строку дії трудового
договору і не виявить бажання відпочити
після його закінчення, то в день звільнення
за невикористані дні відпустки йому виплачується грошова компенсація.
Знову ж таки в п. 10 Указу № 311 зазначено, що тимчасові працівники правом
на відпустку або її заміну грошовою компенсацією не користуються. Однак ця норма
суперечить нормам чинного трудового законодавства, тому її не слід застосовувати.
Відпустка сезонним (тимчасовим) працівникам надається на підставі їхніх заяв.
Окремим категоріям працівників відпустка
може бути надана до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший
рік роботи на даному підприємстві. Категорії
таких працівників визначені частиною сьомою ст. 10 Закону про відпустки.

Тривалість відпустки
Тривалість відпустки сезонного (тимчасового) працівника розраховується пропорційно тривалості строкового трудового
договору, укладеного з ним, та виходячи
з повної тривалості щорічної відпустки,
встановленої для конкретної посади (спеціальності) працівника.
Законодавством встановлено, що тривалість основної відпустки за повний відпрацьо-
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ПРИКЛАД 3

Визначення тривалості відпустки сезонного працівника
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що працівник відпрацював повний
сезон і подав заяву про надання відпустки з наступним звільненням.
За умовами колективного договору, тривалість щорічної відпустки працівників підприємства становить 24 календарних дні за відпрацьований рік.
Кількість календарних днів сезонної роботи (з 25 квітня по 21 жовтня 2016 р.) становить 180.
Кількість святкових і неробочих днів, що припадають на період сезонної роботи:
3 к. дн. (1, 2 і 9 травня) + 2 к. дн. (19 і 28 червня) + 1 к. дн. (24 серпня) +
+ 1 к. дн. (14 жовтня) = 7 к. дн.
Кількість календарних днів сезонної роботи, що враховуються для розрахунку тривалості відпустки:
180 к. дн. – 7 к. дн. = 173 к. дн.
Кількість календарних днів у 2016 р., що враховуються для розрахунку тривалості
відпустки:
366 к. дн. – 10 к. дн. = 356 к. дн.
Тривалість відпустки сезонного працівника на кінець сезону:
173 к. дн. 356 к. дн. 24 к. дн. = 11,66 к. дн. ≈ 12 к. дн.

ваний рік становить 24 календарних дні. Для
деяких категорій працівників, визначених
ст. 6 Закону про відпустки, а також іншими
законами, тривалість основної щорічної
відпустки може бути більшою.
Так, відповідно до частини четвертої ст. 6
Закону про відпустки сезонним (тимчасовим)
працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників,
національних парків, що мають лісові площі,
лісомисливських господарств, постійних
лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка
тривалістю 28 календарних днів за Списком
виробництв, робіт, цехів, професій і посад,
який затверджує КМУ.
Також колективним договором або строковим трудовим договором, що укладається
між підприємством та сезонним (тимчасовим) працівником, може бути визначена
інша тривалість щорічної відпустки, але вона
не повинна бути меншою за законодавчо
встановлений строк.

Розрахунок відпускних
Сума відпускних розраховується як добуток середньої зарплати працівника та
кількості належних йому днів відпустки.
Середня заробітна плата визначається відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі —
Порядок № 100).
Враховуючи, що час роботи сезонних і
тимчасових працівників на підприємстві
становить менше року, для розрахунку їм
середньої зарплати слід керуватися нормами
абзацу другого п. 2 Порядку № 100, за яким
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця,
в якому надається відпустка.
Якщо працівник відпрацював на підприємстві менше місяця, то середня зарплата
розраховується виходячи із встановленої
йому тарифної ставки (посадового окладу).
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УЧЕТ И НАЛОГИ

Сегодня в рубрике:

Отчетность по ЕСВ: анализ
изменений
c. 63
Выплаты по договорам ГПХ:
заполнение таблицы 6
c. 66
Болезнь во время отпуска:
ошибка и корректировка
отчетности по ЕСВ
c. 71

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

ЗВІТНІСТЬ

з ЄСВ: аналіз змін
У новій редакції викладено порядок складання звітності з
ЄСВ, яку за новою формою слід подавати в липні за червень.
У статті розглянуто зміни, яких зазнав порядок та форми
звітності
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аказом від 11.04.2016 р. № 441 Міністерством фінансів України в новій
редакції викладено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом від
14.04.2015 р. № 435 (далі — новий та старий
Порядок № 435), та додатки до нього, зокрема:
• Звіт 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 (додаток 4);
• Звіт про настання нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання, форма № Д7 (додаток 7).
Наказ набрав чинності з 01.06.2016 р.,
а звітувати за новими формами слід у липні
за червень.

Зміни в Порядку № 435
У цілому можна стверджувати, що Порядок № 435 змін не зазнав. Ті незначні зміни,
що внесені до нього, приводять Порядок
у відповідність із Законом про ЄСВ. Хоча є
кілька змін, вартих уваги.
Так, наприклад, у новій редакції Порядку
№ 435 застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/
або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок.
У старій редакції містилося «уточнення»:
«...та є платником єдиного внеску, що належить до осіб, визначених у пунктах 2–14
частини першої статті 4 Закону». Аналогічних змін зазнав і термін «страхувальники».
Визначено порядок подання звітності
підприємцями, які проходять військову
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службу у зв’язку з мобілізацією. Встановлено,
що звітність про нарахований ЄСВ на суми
виплат найманим працівникам та іншим
особам протягом строку військової служби
підприємця, призваного на військову службу
під час мобілізації або залученого до виконання обов’язків щодо мобілізації, подається:
• уповноваженою особою підприємця
в порядку та строки, встановлені Законом
про ЄСВ;
• у разі відсутності уповноваженої особи — демобілізованим підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації
без нарахування штрафних і фінансових
санкцій, передбачених Законом (п. 12 Порядку № 435).
Деяких змін зазнав розділ V «Виправлення
помилок» нового Порядку № 435 щодо дій
страхувальника в разі неподання звітності з
ЄСВ за періоди до 01.01.2016 р. Встановлено,
що якщо страхувальник не подавав звітності
за попередній звітний період (періоди), то
в поточному звітному місяці не допускається
відображення сум нарахованого ЄСВ застрахованим особам за попередній звітний період
(періоди). У такому випадку страхувальник
зобов’язаний подати звітність за поточний
звітний період та в разі потреби окремо
за попередній період (періоди). При цьому
звітність за попередній звітний період (періо
ди) до 2016 р., яка не подавалась, подається
за формою, що діяла з 01.05.2015 р. Така
звітність подається лише один раз за один
звітний період.
Пунктом 9 Порядку № 435 встановлено,
що таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальниками,
у т. ч. тими, які нараховують та сплачують
ЄСВ за осіб із числа військовослужбовців
(крім військовослужбовців строкової та
альтернативної служби), осіб рядового і
начальницького складу, у розрізі кожної
застрахованої особи, відомостей про суми
нарахованої їй заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) у звітному місяці.
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Тобто мобілізовані працівники матимуть
право на страховий стаж.

Зміни в довідниках
У Довіднику категорій страхувальників,
які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(додаток 1), виключено з категорії страхувальників платників, які відповідно до ст. 10
Закону про ЄСВ мали право на добровільну
сплату ЄСВ — код 243, і підприємців — платників фіксованого податку — код 212.
У Таблиці відповідності кодів категорій
застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (додаток 2) у зв’язку із запровадженням єдиної ставки ЄСВ (крім пільгових
категорій щодо інвалідів) уточнено термін
застосування старих ставок ЄСВ (у разі виправлення помилок) і зміст категорій 47 і 48.
Так, з кодом категорії застрахованої особи:
• «47» відображаються виплати в 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 у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану, за рахунок
коштів підприємств, установ та організацій,
інших юридичних осіб (оподатковуються ЄСВ);
• «48» — виплати, що компенсуються з
бюджету в 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 у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та/або введення
воєнного стану (оподатковуються ЄСВ).
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Довідник кодів підстав для обліку стажу
окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3) викладено в новій
редакції та змінено коди підстав для обліку
стажу окремим категоріям осіб відповідно
до законодавства у зв’язку зі змінами в пенсійному забезпеченні.

Зміни в додатку 4
Найбільше змін зазнав додаток 4, який
містить таблиці форм звітності з ЄСВ, хоча
самі таблиці, зокрема таблиця 6, змін не зазнали. Не змінилися й принципи заповнення
додатка 4.
Так, у «Переліку таблиць Звіту» тепер слід
робити лише відмітку про подання тієї чи
іншої таблиці в однойменній графі без зазначення кількості аркушів та кількості рядків.
Ці показники виключено і з таблиць додатка.
Із «шапки» додатка 4 виключені реквізити
щодо класу професійного ризику виробництва
та застосування понижуючого коефіцієнта
та його розміру й умов застосування. Збережено лише реквізит для зазначення класу
професійного ризику виробництва на той
випадок, якщо подаватиметься звітність
за періоди до 01.01.2016 р. у зв’язку з виправленням помилок.
У «тілі» таблиці «Нарахування єдиного
внеску» зміни пов’язані з встановленням
єдиної ставки нарахування ЄСВ (22 %, крім
пільгових категорій щодо інвалідів) та скасуванням утримань. Як наслідок, частину
рядків виключено, інші замінено новими.
Наприклад, тепер в одному рядку вказуються і зарплата, і лікарняні, і декретні,
і виплати за договорами ЦПХ. Різні ставки
ЄСВ (які діяли до 1 січня) згадуються лише
в рядку 4 (раніше рядок 6) щодо виправлення
помилок за попередні періоди.
Виключено додаток 1, в якому вказувалися дані про суми заборгованості з виплати
зарплати.
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Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ВИПЛАТИ

за договорами ЦПХ:
заповнення
таблиці 6
Виплати фізичним особам за договорами цивільно-правового
характеру у звітності з ЄСВ відображаються по-особливому.
Про це часто забувають, тому в статті розглянемо кілька
прикладів заповнення таблиці 6 звітності з ЄСВ

Обчислення ЄСВ
за договорами ЦПХ
Частиною другою ст. 7 Закону про ЄСВ
встановлено, що для осіб, які працюють
у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими
договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів,
композиторів, критиків, мистецтвознавців,
письменників, кінематографістів) та інших
осіб, які отримують заробітну плату (дохід)
за виконану роботу (надані послуги), строк
виконання яких перевищує календарний
місяць, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати
(доходу), виплаченої за результатами роботи,
на кількість місяців, за які вона нарахована.
Як наслідок, у п. 9 розділу ІV Порядку
формування та подання страхувальниками

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р.
№ 435 (далі — Порядок № 435), визначено,
що для таких осіб, тобто осіб, які отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу
(надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, суми виплат
у таблиці 6 звітності з ЄСВ зазначаються з
кодом типу нарахувань «1».
Отже, якщо фізична особа за договором
цивільно-правового характеру (далі — договір ЦПХ) виконує роботи чи надає послуги
і строк договору не перевищує місяця —
договір розпочинається і закінчується в одному місяці — ЄСВ нараховується шляхом
множення суми винагороди за договором
(доходу) на ставку ЄСВ 22 %. Якщо ж строк
більше місяця, слід ділити дохід (див. приклади 1, 2, с. 67)
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ПРИКЛАД 1

Нарахування ЄСВ за договором ЦПХ, якщо його строк не перевищує місяця
Договір про надання послуг на суму 10 000 грн укладено на строк з 10 до 29 червня
2016 р. Сума ЄСВ за договором:
10 000 × 22 % = 2200 грн.
За таким договором сума винагороди відображається в таблиці 6 звітності з ЄСВ
одним рядком.

ПРИКЛАД 2

Нарахування ЄСВ за договором ЦПХ, якщо його строк перевищує місяць
Договір про надання послуг на суму 10 000 грн укладено на строк з 10 червня до 29
липня 2016 р.
Строк надання послуг перевищує календарний місяць. За таким договором сума винагороди відображається в таблиці 6 звітності з ЄСВ двома рядками, і сума ЄСВ становить:
10 000 2 = 5000 22 % = 1100 грн;
10 000 2 = 5000 22 % = 1100 грн.

Строки сплати
Пунктом 3 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р.
№ 449 (далі — Інструкція № 449), встановлено, що обчислення ЄСВ здійснюється
щомісяця на підставі бухгалтерських та
інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або
які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується
ЄСВ (пп. 1).
А пп. 7 п. 3 розділу ІV Інструкції № 449 визначає, що під час кожної виплати заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення),
на суми якої (якого) нараховується ЄСВ,
одночасно з видачею зазначених сум платники зобов’язані сплачувати нарахований
на ці виплати ЄСВ у встановленому розмірі.

Відображення ЄСВ
за договорами ЦПХ
За договорами ЦПХ, якщо строк їх виконання перевищує місяць, оплата може
проводитися авансом чи після підписання
акта виконаних робіт. У такому разі до уваги
береться або дата виплати, або дата нарахування доходу (або їх комбінація).

Авансова оплата в місяці
укладення договору
Якщо строк виконання договору ЦПХ
перевищує місяць (див. приклад 3), а оплата за таким договором проводиться авансом у місяці його укладення (наприклад,
13 червня), то таблиця 6 звітності з ЄСВ
заповнюватиметься двома рядками:
• у першому вказуємо виплату за поточний місяць (червень);
• у другому — за майбутній (липень).
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Авансова оплата в місяці
закінчення договору
Якщо строк виконання договору ЦПХ
перевищує місяць (див. приклад 4), а оплата
за таким договором проводиться авансом
у місяці його закінчення (наприклад, 15 липня), то таблиця 6 звітності з ЄСВ заповнюватиметься двома рядками:
• у першому вказуємо виплату за минулий
місяць (червень);
• у другому — за поточний (липень).

Оплата після закінчення договору
Зазвичай винагороду за договором ЦПХ
виплачують одночасно з підписанням акта
виконаних робіт або пізніше. У такому разі
ЄСВ нараховується і відображається у звітності в місяці підписання акта виконаних
робіт — у місяці нарахування доходу, тобто
за першою подією (як у прикладі 4).

Нестандартні ситуації
Звичайно, поєднання дат виплати і нарахування доходу за договорами ЦПХ може
бути різним.
Наприклад, з фізособою 11 квітня укладено договір ЦПХ на виконання робіт строком

до 13 червня, оплата за договором становить
5000 грн. При цьому можливі варіанти:
а) у квітні сплачено авансом 5000 грн,
а в червні підписано акт на всю суму;
б) у травні сплачено авансом 5000 грн,
а в червні підписано акт на всю суму;
в) у червні сплачено 5000 грн і в червні
підписано акт на всю суму;
г) у червні підписано акт на всю суму,
а кошти в сумі 5000 грн сплачено в липні.
Або ж роботи за цим договором приймають помісячно і:
д) 29 квітня підписують акт на 1000 грн,
а виплачують цю суму в травні;
е) 31 травня підписують акт на 2500 грн,
а виплачують їх у червні;
є) 13 червня підписують акт на 1500 грн
і виплачують їх також у червні.
Але якими б не були комбінації, всі вони
зводяться до того, що «ЄСВ нараховується
на суму, що визначається шляхом ділення
зарплати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які
вона нарахована» (ст. 7 Закону про ЄСВ),
і в таблиці 6 звітності з ЄСВ зазначаються з
кодом типу нарахувань «1» в розрізі місяців
(приклад 5).
За таких «складних» умов важливо лише
врахувати той факт, що ЄСВ нараховується
на виплати в межах максимальної бази
справляння ЄСВ. Тобто в останньому місяці,

ПРИКЛАД 3

Відображення в таблиці 6 виплати за договором ЦПХ,
якщо першою подією є оплата в місяці укладання договору
Беремо за основу приклад 2 і припускаємо, що винагороду за договором виплачено
13 червня. Сума ЄСВ становить:
червень: 10 000 2 = 5000 22 % = 1100 грн;
липень: 10 000 2 = 5000 22 % = 1100 грн.
У таблиці 6 за червень дохід за договором вказується двома рядками з розбивкою
за місяцями «06.2016» і «07.2016» у сумі по 1100 грн за кожний місяць. Код категорії застрахованої особи «26», код типу нарахування «1».
Приклад заповнення таблиці 6 див. у зразку на с. 70.
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ПРИКЛАД 4

Відображення в таблиці 6 виплати за договором ЦПХ,
якщо першою подією є оплата в місяці закінчення договору
Беремо за основу приклад 2 і припускаємо, що винагороду за договором виплачено
15 липня. Сума ЄСВ становить:
червень: 10 000 2 = 5000 22 % = 11000 грн;
липень: 10 000 2 = 5000 22 % = 1100 грн.
У таблиці 6 за червень дохід за договором вказується двома рядками з розбивкою
за місяцями «06.2016» і «07.2016» у сумі по 1100 грн за кожний місяць. Код категорії застрахованої особи «26», код типу нарахування «1».
Приклад заповнення таблиці 6 див. у зразку на с. 70.

ПРИКЛАД 5

Відображення в таблиці 6 виплати за договором ЦПХ,
якщо роботи приймаються щомісячно
Договір про надання послуг на суму 5000,00 грн укладено на строк з 11 квітня до 13
червня. Роботи за цим договором приймають помісячно і:
д) 29 квітня підписують акт на 1000,00 грн, а виплачують їх у травні;
е) 31 травня підписують акт на 2500,00 грн, а виплачують цю суму в червні;
є) 13 червня підписують акт на 1500,00 грн і виплачують їх у червні.
Сума ЄСВ становить:
для відображення в таблиці 6 у квітні:
за квітень: 1000,00 3 = 333,33 22 % = 73,33 грн;
за травень: 1000,00 3 = 333,33 22 % = 73,33 грн;
за червень: 1000,00 3 = 333,34 22 % = 73,33 грн;
для відображення в таблиці 6 у травні:
за квітень: 2500,00 3 = 833,33 22 % = 183,33 грн;
за травень: 2500,00 3 = 833,33 22 % = 183,33 грн;
за червень: 2500,00 3 = 833,34 22 % = 183,33 грн;
для відображення в таблиці 6 у липні:
за квітень: 1500,00 3 = 500,00 22 % = 110,00 грн;
за травень: 1500,00 3 = 500,00 22 % = 110,00 грн;
за червень: 1500,00 3 = 500,00 22 % = 110,00 грн.

коли проводитимуться остаточні розрахунки,
слід додати суми, відображені в таблиці 6
у квітні, травні та червні, і порівняти з максимальною базою нарахування ЄСВ.
Наприклад, 10 333,33 + 18 333,33 +
+ 15 000,00 = 43 666,66 грн > 36 250,00 грн.
Якщо сума вийде більшою за максимальну базу справляння ЄСВ (43 666,66 грн >
> 36 250,00 грн), то в останньому місяці
(у червні):

• у графі 17 «Загальна сума нарахованої
заробітної плати/доходу (усього з початку
звітного місяця)» вказуємо всю суму доходу
за останній місяць — 15 000 грн;
• у графі 18 «Сума нарахованої заробітної
плати/доходу в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» —
суму доходу за останній місяць у межах максимальної бази справляння ЄСВ — 7583,34 грн
(10 333,33 + 18 333,33 – 36 250,00).
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Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
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Владислава КНЯЗЕВА,
консультант з питань праці та заробітної плати

ХВОРОБА

під час відпустки: помилка
та коригування звітності з ЄСВ
Ситуація, що розглядається в статті, так би мовити, типова —
бухгалтер повірила працівнику на слово та відобразила певну
операцію у звітності, а потім виявилося, що обставини насправді
були дещо іншими, і до звітності слід вносити виправлення.
Інколи зробити це складно…

Ситуація

Як мало бути

Працівник написав заяву про надання йому
щорічної основної відпустки з 25.04.2016 р.
до 15.05.2016 р. включно. Відпускних йому
не виплатили, оскільки в заяві він зазначив,
що хотів би отримати їх разом із зарплатою
в день її виплати. 25.04.2016 р. працівник
зателефонував до відділу кадрів і повідомив,
що захворів1.
Під час заповнення в травні звітності
з ЄСВ за квітень 2016 р. бухгалтер, не маючи листка непрацездатності, відобразив
у таблиці 6 в окремому рядку в графі 13
шість календарних днів непрацездатності,
а в рядку виплат (графа 17) — прочерки.
Після того як бухгалтер подала звітність з
ЄСВ, 21.05.2016 р. працівник надав листок
непрацездатності, в якому було вказано, що
хворів він лише п’ять днів: тобто 30.04.2016 р.
був уже днем відпустки. Як це виправити
у звітності?

Перед тим як розкласти по поличках порядок виправлення показників у звітності
з ЄСВ, з’ясуємо, як правильно мав учинити
бухгалтер у вказаній ситуації.
Той факт, що працівник попросив (подавши заяву) виплатити йому відпускні разом
із квітневою зарплатою, аж ніяк не передбачає, що нараховувати зазначені виплати
у квітні не потрібно. Навпаки, бухгалтер,
отримавши наказ про відпустку працівника
із зазначенням строків виплати відпускних,
повинен був нарахувати вказані виплати
принаймні в кінці квітня 2016 р. Адже цього
вимагає розпорядчий документ по підприємству — наказ.
Нагадаємо, що в загальному випадку
(тобто якщо б працівник не попросив виплатити йому відпускні разом із квітневою
зарплатою) відпускні потрібно виплачувати
не пізніше ніж за три дні до початку відпустки
(частина перша ст. 21 Закону про відпустки).
А для того щоб виплатити відпускні, їх слід

1 За домовленістю сторін тепер це можливо.
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спочатку нарахувати. Отже, відпускні потрібно було нарахувати у квітні 2016 р. Окрім
того, зазначені виплати мали потрапити й
до квітневого Звіту з ЄСВ: у таблиці 6 потрібно було двома окремими рядками показати
відпускні за квітень та травень 2016 р.
За вказаних обставин ні на нарахування,
ні на виплату відпускних не мала вплинути
хвороба працівника. Адже підставою для
нарахування лікарняних слугує отриманий
роботодавцем листок непрацездатності
(частина перша ст. 31 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).
Якщо ж тимчасову непрацездатність працівника замість листка непрацездатності
підтверджує довідка лікувального закладу,
то час такої непрацездатності на підставі
зазначеної довідки не оплачують.
Однак за вказаних обставин жодного із
вказаних документів у квітні 2016 р. працівник
роботодавцю не надав. Тож і документальних
підстав не нараховувати відпускні та відображати тимчасову непрацездатність не було.
Отже, у квітні 2016 р. бухгалтер повинен був нарахувати працівнику всю суму
відпускних та показати її у звітності з ЄСВ.
Отримавши в травні 2016 р. листок непрацездатності, бухгалтер мав відкоригувати
у Звіті з ЄСВ за травень 2016 р. показники
щодо відпускних, які припали на квітень
2016 р., та відобразити лікарняні за п’ять
днів хвороби у квітні 2016 р. Однак, на жаль,
бухгалтер вчинив по-іншому.

Як виправити
Отже, відпускні працівнику роботодавець
нарахує в травні 2016 р., а їх сума складатиметься з квітневих (за один день) та
травневих (за 17 днів) відпускних. З відображенням у звітності з ЄСВ відпускних
за дні травня 2016 р. проблем не буде, адже
їх суму показують в окремому рядку таблиці
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6 звітності з кодом типу нарахувань «10» із
зазначенням у графі 11 місяця, за який їх
нарахували (тобто «05.2016»). Цьому знаходимо підтвердження у п. 9 розділу IV Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).
Однак такий механізм відображення відпускних у зазначеному нормативі прописано
лише щодо сум відпускних, нарахованих
за звітний та наступні місяці. Щодо нарахування відпускних із запізненням або їх
донарахування за минулі місяці Порядок
№ 435 не містить жодних вказівок. Тож доведеться керуватися загальними правилами.
Нагадаємо, Порядок № 435 дозволяє показувати за минулі періоди в окремих рядках
лише виплати, представлені лікарняними.
Під час їх нарахування у графі 11 записують
відповідний місяць, за який (а не в якому!)
їх нарахували. А от коли донараховують
за попередній період зарплату (у зв’язку з
уточненням кількості відпрацьованого часу
або виявленням помилок), нараховані суми
включають до зарплати того місяця, в якому
були здійснені нарахування (пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 20.04.2015 р. № 449). Хоча оплата за дні
відпустки є складовою фонду додаткової
зарплати (пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики
зарплати), вона, як відомо, має особливості
відображення у Звіті з ЄСВ. Адже для відпуск
них є окремий код типу нарахувань — «10».
Тому й виникає запитання: як показати нарахування із запізненням відпускних за квітень 2016 р. — із кодом типу нарахувань
«10» чи як складову звичайної зарплати,
нарахованої в місяці виявлення помилки
(тобто в травні 2016 р.)?
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Оскільки код типу нарахувань «10» можна
застосовувати при коригуванні показників
минулих періодів лише в бік зменшення
(тобто в разі сторнування відпускних), вважаємо, що не залишається нічого іншого, як
показати донараховані відпускні за один день
квітня, включити їх до зарплатного доходу
за травень 2016 р. і показати в таблиці 6 як
складову травневої зарплати. Отже, нараховані в травні, тобто із запізненням, відпускні
за квітень слід показувати в одному рядку
таблиці 6 Звіту з ЄСВ разом із зарплатою
за травень 2016 р. При цьому в графі 10
не зазначають жодного коду типу нарахувань, а в графі 11 вказують травень 2016 р.
Окрім того, у звітності з ЄСВ слід показати
ще й відомості про нараховані працівнику
суми лікарняних за квітень 2016 р. та відкоригувати кількість днів тимчасової непраце
здатності. Оскільки йдеться про виправлення
помилки в графах (крім сум) застрахованої
особи, слід подати скасовуючі документи.
Тобто в разі виправлення помилки щодо кільРЕКЛАМА
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кості календарних днів хвороби роботодавець
повинен сформувати та подати звітність з
ЄСВ за попередній період (квітень 2016 р.),
який складається з: титульного аркуша (який
містить перелік таблиць), а також таблиці 6
з типом «скасовуюча» з відомостями, в яких
були допущені помилки щодо відповідного
працівника. Тобто у скасовуючій таблиці 6
звітності з ЄСВ буде один рядок, в якому
потрібно відобразити шість днів тимчасової
непрацездатності працівника.
Оскільки лікарняні працівнику нарахували в травні 2016 р., їх суму слід показати
у звітності з ЄСВ за травень 2016 р. При
цьому в таблиці 6 заповнюють окремий
рядок, в якому у графі 9 записують код категорії застрахованої особи «29», у графі
11 — місяць, за який нараховано лікарняні
(«04.2016»), у графі 13 — «5» календарних
днів тимчасової непрацездатності, суму нарахованих лікарняних — у графах 17 та 18,
а нарахування ЄСВ на них — у графі 21. Решту
граф заповнюють у загальному порядку.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 74

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, головний державний
ревізор — інспектор ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Сплата ПДФО в разі виплати
дивідендів
В який термін податковий агент
повинен перерахувати до бюджету
ПДФО в разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого,
у вигляді дивідендів та в разі нарахування
виплачених дивідендів?
Відповідно до пп. 170.5.1 ПКУ податковим агентом платника податку під час
нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18
ПКУ (йдеться про реінвестицію дивідендів),
є емітент корпоративних прав або за його
дорученням інша особа, яка здійснює таке
нарахування.
Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок
на прибуток підприємств у спосіб, відмінний
від загального (є суб’єктом спрощеної сис-

теми оподаткування), або звільнений від
сплати такого податку з будь-яких підстав,
є податковим агентом під час нарахування
дивідендів (пп. 170.5.2 ПКУ).
Доходи, зазначені в п. 170.5 ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом
під час їх нарахування платнику податку
за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та 167.5.2
ПКУ (пп. 170.5.4 ПКУ).
Підпунктом 168.1.5 ПКУ визначено, що
якщо оподатковуваний дохід нараховується
податковим агентом, але не виплачується
(не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню
до бюджету податковим агентом у строки,
встановлені ПКУ для місячного податкового
періоду.
Тобто податковий агент повинен перерахувати до бюджету ПДФО в разі нарахування
оподатковуваного доходу, але не виплаченого, у вигляді дивідендів у строк не пізніше
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30 календарних днів, наступних за місяцем
нарахування доходу. Разом з тим слід зауважити, що сплачувати ПДФО із дивідендів
податковий агент мусить під час їх виплати.

Врахування надміру сплаченого
ПДФО
Чи може податковий агент врахувати в рахунок сплати наступних
платежів суму надміру сплаченого
ПДФО?
Умови повернення помилково та/
або надміру сплачених грошових
зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.
Відповідно до п. 43.3 ПКУ обов’язковою
умовою для повернення сум грошового
зобов’язання з податків (зборів) є подання
платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих
(сплачених) сум ПДФО, які розраховуються
контролюючим органом на підставі поданої
платником податків податкової декларації
за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним
оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення
помилково та/або надміру сплаченої суми.
Відповідно до пп. 14.1.115 ПКУ надміру
сплачені грошові зобов’язання — це суми
коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми
грошових зобов’язань, граничний строк
сплати яких настав на таку дату.
Таким чином, податковий агент має право
повернути або врахувати в рахунок сплати
наступних платежів тільки ту суму надміру
сплаченого ПДФО, який був перерахований
до бюджету понад суму грошових зобов’язань,
граничний строк сплати якої настав на таку
дату. У разі наявності переплати податковий
агент має право не сплачувати ПДФО в ме
жах такої переплати.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Дата початку застосування ПСП
Як застосовувати ПСП до нарахованих доходів у вигляді заробітної
плати працівнику — з дня написання заяви (10.02.2016 р.) пропорційно
відпрацьованим дням чи до місячного
доходу того місяця, в якому подано заяву
працівником (лютий 2016 р.)?
Згідно з пп. 169.2.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується
до нарахованого платнику податку
(працівнику) місячного доходу у вигляді
заробітної плати тільки за одним місцем
його нарахування (виплати).
Платник податку подає роботодавцю
заяву про самостійне обрання місяця застосування ПСП.
Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді
заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування
ПСП та документів, що підтверджують таке
право. При цьому ПСП застосовують до всього
місячного доходу незалежно від дня подання
працівником заяви та інших документів у цьому місяці. Роботодавець відображає в податковій звітності всі випадки застосування або
незастосування ПСП згідно з отриманими від
платників податку заявами про застосування
пільги, а також заявами про відмову від неї
(пп. 169.2.2 ПКУ).
Таким чином, ПСП застосовується до місячного доходу незалежно від дня подання
в цьому місяці заяви працівником.
Чи оподатковується ПДФО дохід
фізичної особи у вигляді безоплатно
отриманих корпоративних прав
(частки в статутному фонді юридичної
особи) від іншої фізичної особи — засновника підприємства, яка не є членом
сім’ї першого ступеня споріднення згідно
з чинним законодавством?
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Правове регулювання договору дарування регламентовано ст. 717–
727 ЦКУ. Так, відповідно до ст. 717
ЦКУ за договором дарування одна сторона
(дарувальник) передає або зобов’язується
передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок)
у власність.
Дарунком можуть бути майнові права,
якими дарувальник володіє або які можуть
виникнути в нього в майбутньому (ст. 718
ЦКУ).
Пунктом 174.6 ПКУ передбачено оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення
договору дарування) від фізичних осіб.
Так, відповідно до абзацу другого п. 174.6
ПКУ кошти, майно, майнові чи немайнові
права, вартість робіт, послуг, подаровані
платнику податку, оподатковуються згідно
з правилами, встановленими розділом IV
ПКУ для оподаткування спадщини.
Вартість будь-якого об’єкта спадщини
(подарунку), що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є членами
сім’ї спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення, оподатковується
за ставкою, визначеною п. 167.2 ПКУ — 5 %
(пп. 174.2.2 ПКУ).
Платник податку, що отримує дохід від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний
включити суму таких доходів до загального
річного оподатковуваного доходу та подати
податкову декларацію за наслідками звітного
податкового року, а також сплатити ПДФО
з таких доходів (пп. 168.2.1 ПКУ).
Отже, в разі безоплатного отримання
фізичною особою (яка не є членом сім’ї
спадкодавця (дарувальника) першого ступеня споріднення) доходу у вигляді корпоративних прав (частки в статутному фонді
юридичної особи) від іншої фізичної особи — засновника підприємства за заявою,
іншим документом про перехід чи передачу
частки учасника в статутному капіталі това-
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риства в цілях оподаткування ПДФО такий
дохід слід розглядати як дохід, отриманий
платником податку в дарунок, що підлягає
оподаткуванню за ставкою 5 %.
При цьому фізична особа, яка безоплатно
отримала корпоративні права (частку в статутному фонді юридичної особи) від іншої
фізичної особи — засновника підприємства,
повинна подати податкову декларацію про
майновий стан і доходи до 1 травня року,
наступного за роком, в якому було отримано
такий дохід (пп. 49.18.4 ПКУ).

Коли сплачувати ПДФО
з компенсації за невикористану
відпустку під час переведення?
Хто виступає податковим агентом
при виплаті грошової компенсації
в разі звільнення за переведенням працівника на інше підприємство
та перерахування на рахунок останнього
компенсації за не використані ним дні
щорічних відпусток?
Суми компенсації за невикористану
відпустку з метою оподаткування
розглядаються як заробітна плата
і входять до складу загального місячного
оподатковуваного доходу працівника, тому
вони підлягають оподаткуванню податковим
агентом — роботодавцем на загальних підставах у тому місяці, коли були нараховані
(в даному випадку — в місяці звільнення).
Моментом виплати такого доходу є дата
перерахування грошових коштів іншому
підприємству, що є новим місцем роботи
працівника.
Оскільки суму грошової компенсації було
оподатковано роботодавцем за попереднім місцем роботи, що було відображено
у ф. № 1ДФ, підприємство, на яке перейшов
працівник, не повинно показувати відомості
про суму виплаченої працівнику компенсації
у ф. № 1ДФ.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Справки ОК-5 и ОК-7

c. 77

Совместительство: отдельные
аспекты оплаты труда
c. 81
Льготы участникам АТО

c. 88

Олена ЩАСЛИВА,
завідувач сектору організаційно-інформаційної роботи
Лівобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України
в м. Києві

ДОВІДКИ

ОК‑5 та ОК‑7

У статті розглянуто різницю між довідками ОК‑5 та ОК‑7 і
на прикладі однієї з них проаналізовано її зміст
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се більше працюючих громадян звертаються до органів ПФУ за отриманням
довідок ОК‑5 та ОК‑7. Це пов’язано з
ухваленням Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р.
№ 77-VIII, яким у новій редакції викладено
Закон України «Про загальнообов’язко
ве державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105), зокрема порядок розрахунку лікарняних та визначення страхового стажу.
Так, ст. 21 Закону № 1105 встановлено,
зокрема, що страховий стаж обчислюється
за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Для цього використовують довідки ОК‑5 та
ОК‑7, які видаються в порядку, визначеному
Положенням про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвердженим постановою ПФУ від 18.06.2014 р.
№ 10–1 (далі — Положення № 10–1).
Основна мета довідок ОК‑5, ОК‑7 — обрахунок пенсії, але страхувальники (роботодавці), в окремих випадках — центр зай
нятості, вимагають довідки для обчислення
страхового стажу працюючого громадянина
для коректного нарахування соціальних
виплат, зокрема допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги по вагітності
та пологах.

Різниця між довідками
ОК‑5 та ОК‑7
У п. 2 розділу ІІІ Положення № 10–1 зазначено, що індивідуальні відомості про
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застраховану особу з Державного реєстру
надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком 1 (форма ОК‑5) або
додатком 2 (форма ОК‑7) цього Положення.
Оскільки форма довідки ОК‑5 передбачає
отримання відомостей про суми заробітку
для нарахування пенсії, а довідка за формою
ОК‑7 містить відомості про суми заробітної
плати, з якої сплачується ЄСВ (у межах максимальної величини), то вважається за доцільне для визначення періоду страхового
стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності отримувати відомості за формою ОК‑7.

Неповні місяці в довідках
ОК‑5 та ОК‑7
Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Місяць зараховується до страхового стажу
повністю, якщо ЄСВ у цьому місяці сплачено
в розмірі, не менше мінімального страхового
внеску, або якщо проведено доплату до мінімального страхового внеску. В іншому
разі тривалість періоду, який зараховується,
визначається співвідношенням між фактично сплаченою сумою ЄСВ і мінімальним
розміром ЄСВ.
Так, ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 09.07.2003 р. № 1058-IV встановлено1, що
якщо сума сплачених за відповідний місяць
страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується2
до страхового стажу за формулою:
1 Аналогічну норму містить і ст. 21 Закону № 1105.
(Прим. ред.)
2 Як бачимо, неповний місяць до страхового стажу також
зараховується. Не повністю, але зараховується. Зауважимо
також, що ТП — це тривалість періоду в місяцях як результат ділення суми фактично сплачених внесків у гривнях
та суми мінімального страхового внеску в гривнях. І цей
результат може мати вигляд десяткового дробу — 0,9 місяця; 0,3 місяця тощо. (Прим. ред.)
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Пенсійний фонд України
Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Зразок довідки ОК‑5
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ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається
у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.
Виписка із системи персоніфікованого
обліку дає можливість постійно контролювати такі дані, що впливають на пенсійні та
соціальні права застрахованої особи:
• перелік страхувальників, які подавали
по застрахованій особі відомості до системи
персоніфікованого обліку;
• за кожний місяць починаючи з 2000 р.
(саме тоді в Україні в повному обсязі запроваджено облік відомостей про застраховану
особу), по кожному із страхувальників: сума
заробітку, з якої сплачені страхові внески,
кількість днів стажу, відмітка про сплату
пенсійного/єдиного внеску;
• відомості про спеціальний (пільговий)
стаж та відомості про стаж, який зараховується без сплати страхових внесків (БСВ),
за страхувальниками і за роками.

Аналіз зразка довідки ОК‑5
На с. 79 наведено зразок довідки ОК‑5, яка
підтверджує відомості про суми заробітку для
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нарахування пенсії. За нею також можна визначити страховий стаж застрахованої особи.
У довідці у верхньому рядку позначено
кількість відпрацьованих днів у місяці відповідно до поданої звітності з ЄСВ щодо
застрахованої особи. Можливо, що в листопаді 2015 р. застрахована особа працювала за договором ЦПХ, термін дії договору
закінчився 28.11.2015 р. і дату закінчення
терміну дії договору ЦПХ бухгалтер вказав
під час формування звітності. Отже, в цьому
випадку 28 днів — це кількість днів перебування у трудових відносинах.
У довідці у рядку «Страховий стаж» позначено кількість днів страхового стажу. Із
наведених у довідці даних про суму доходу
застрахованої особи зрозуміло, що сума
сплаченого ЄСВ значно перевищує суму
мінімального страхового внеску, тому й
листопад 2015 р. зараховано до страхового
стражу як цілий місяць.
«Позначка про сплату» в довідках ОК‑5
та ОК‑7 позначається словами «Так» або
«Ні» і вказує на сплату ЄСВ (пенсійних внесків до 2011 р.). Якщо в довідках ОК‑5 чи
ОК‑7 заробіток вказано, а страховий внесок
не сплачено, то місяць до страхового стажу
не враховується.
Для отримання довідок за формами ОК‑5
та ОК‑7 застрахована особа при собі повин
на мати паспорт, ідентифікаційний номер,
заповнити заяву та особисто звернутися
до органів ПФУ.

Що нового
Місцеві податківці маю право консультувати лише усно
У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФСУ (ЗІР) у категорії 135.05
роз’яснюється, що податкові консультації у
письмовій формі мають право надавати ДФСУ,
Головні управління ДФС в областях, м. Києві

та Міжрегіональне головне управління ДФС —
Центральний офіс з обслуговування великих
платників. Будь-які державні податкові інспекції
мають право надавати податкові консультації
виключно в усній формі.
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Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

СУМІСНИЦТВО:

окремі аспекти оплати праці
Джон Рокфеллер казав: «Не бійтесь великих витрат, бійтесь
малих прибутків». Щоб збільшити свої доходи, українці дедалі
частіше крім основного місця роботи намагаються знайти ще
й іншу роботу, наприклад, за сумісництвом. Деякі нюанси, що
стосуються порядку оплати праці за сумісництвом, отримання
сумісниками соціальних виплат тощо, розглянуто в статті

Загальні умови роботи
за сумісництвом
Статтею 21 КЗпП громадянам України
надано право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному
або одночасно на декількох підприємствах
(установах, організаціях), якщо інше не передбачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін. Місце роботи,
де ведеться трудова книжка працівника,
вважається основним, а решта — роботою
за сумісництвом.
Про порядок оплати праці сумісників
у КЗпП згадано досить поверхово: цьому
питанню присвячено лише ст. 102(1) «Оплата
праці за сумісництвом», якою встановлено, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату
за фактично виконану роботу. Визначення
конкретних умов роботи за сумісництвом
для працівників державних підприємств,
установ, організацій покладено на КМУ.

Порядок роботи сумісників та оплати їх
праці врегульовано постановою КМУ «Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»
від 03.04.1993 р. № 245 та Положенням про
умови роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 р.
№ 43 (далі — Положення № 43).
Роботодавці, які належать до приватного сектору, можуть застосовувати у своїй
діяльності згадані нормативні акти як рекомендаційні або визначити умови опла
ти праці сумісникам у власних локальних
актах.
Особа, яка працює за сумісництвом, має
такі ж права, як і особа, яка працює за основ
ним місцем роботи, має право на всі виплати, передбачені для працівників підприємства (установи, організації), наприклад,
на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення в разі надання їй щорічної основної
відпустки, премії до свята тощо.
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Прийняття на роботу за сумісництвом
Під час прийняття на роботу за сумісництвом з працівником укладається трудовий
договір, в якому зазначається, що це робота
за сумісництвом, і визначається графік роботи. Отримувати згоду роботодавця за місцем
основної роботи на роботу за сумісництвом
не потрібно, якщо інше не передбачено
колективним договором або угодою сторін
за основним місцем роботи.
Працівник, який приймається на роботу
за сумісництвом на інше підприємство, має
пред’явити паспорт і надати на вимогу роботодавця диплом або інший документ про
освіту чи професійну підготовку.
Запис відомостей про роботу за сумісництвом до трудової книжки вноситься
за бажанням працівника за місцем основ
ної роботи, оскільки на осіб, які працюють
за сумісництвом, трудові книжки ведуться
тільки за місцем основної роботи, що передбачено п. 1.1 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України і
Міністерства соціального захисту населення
України від 29.07.1993 р. № 58. Робота за сумісництвом, оформлена в установленому
порядку, в трудовій книжці зазначається
окремим рядком.
Положенням № 43 передбачено, що обмеження на роботу за сумісництвом можуть
запроваджуватися керівниками державних
підприємств, установ і організацій разом
з профспілковими комітетами лише щодо
працівників окремих професій та посад,
зайнятих на важких роботах і на роботах
із шкідливими або небезпечними умовами
праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їх здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюється
на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних
жінок.
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Відповідно до Положення № 43 не мають
права працювати за сумісництвом:
• керівники державних підприємств,
установ, організацій, їх заступники;
• керівники структурних підрозділів
державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо),
їх заступники.
Винятком є наукова, викладацька, медична і творча діяльність зазначених осіб.
Статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700
накладено обмеження щодо сумісництва
та суміщення з іншими видами діяльності на осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самовря
дування, їм заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,
наукової й творчої діяльності, медичної
практики, інструкторської та суддівської
практики зі спорту) або підприємницькою
діяльністю.

Звільнення з роботи
за сумісництвом
Відповідно до ст. 43 КЗпП у разі звільнення
із суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям
на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженнями
на роботу за сумісництвом, передбаченими
законодавством, допускається розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового
представника).
Для державних підприємств (установ,
організацій) звільнення з роботи за сумісництвом з підстав, передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника,
який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами та
режимом праці проводиться без виплати
вихідної допомоги.
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Надання відпусток сумісникам
Законом України «Про відпустки» від
15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки) передбачено складання графіків
відпусток, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації та доводяться до відома усіх працівників, у т. ч.
працюючих за сумісництвом.
Стаття 2 Закону про відпустки забезпечує
надання відпустки громадянам України, які
перебувають у трудових відносинах, незалежно від форм власності, виду діяльності та
галузевої належності. Тож працівник за сумісництвом, перебуваючи у трудових відносинах
з роботодавцем, має право на оплачувану
щорічну відпустку повної тривалості на рівні
з основними працівниками.
Пунктом 6 частини сьомої ст. 10 Закону про
відпустки передбачено обов’язок роботодавця
надати суміснику за його бажанням щорічну відпустку повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи на даному підприємстві
одночасно з відпусткою за основним місцем
роботи. Але така особливість стосується лише
першого року роботи сумісника: у подальші
роки його роботи Закон про відпустки вже
не зобов’язує роботодавця надавати йому
відпустку одночасно зі щорічною основною
відпусткою за основним місцем роботи.
Якщо ж сумісник працює на державному
підприємстві (в установі, організації), то
Положенням № 43 передбачено «пільгу»
в наданні йому відпустки одночасно зі щорічною основною відпусткою за основним
місцем роботи. На підставі п. 14 частини першої ст. 25 Закону про відпустки роботодавці
зобов’язані надавати сумісникам відпустки
без збереження заробітної плати на термін
до закінчення відпустки за основним місцем
роботи. Така ситуація може мати місце в разі
надання відпусток різної тривалості за основним місцем роботи і за сумісництвом.
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Надання матеріального
забезпечення на роботі
за сумісництвом
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють
на умовах трудового договору (контракту),
призначається та надається за основним
місцем роботи та за сумісництвом.
Допомога на поховання за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, а також соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності (на сьогоднішній
день до них належать лише путівки до реабілітаційних відділень санаторно-курортних
закладів) застрахованим особам призначаються та надаються виключно за основним
місцем роботи.

Допомога по тимчасовій
непрацездатності
Підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий
у встановленому порядку листок непраце
здатності, а в разі роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена
підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи (частина перша ст. 31 Закону
№ 1105). Тобто листок непрацездатності
оплачується окремо за основним місцем
роботи і окремо — за сумісництвом. А п. 30
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), вимагає
ще й надання довідки про середню заробітну
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плату за основним місцем роботи. Якщо особа
працює на кількох роботах за сумісництвом,
додатково надаються довідки про середню
заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. Розрахунковий період визначається
за кожним місцем роботи окремо.
Листом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від
29.09.2015 р. № 5.2–32–1542 внесено уточнення: якщо основне місце роботи застрахованої особи, яка є тимчасово переміщеною
з території проведення АТО, знаходиться
саме на території проведення АТО, а за сумісництвом — на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження
в повному обсязі, то для реалізації права
на отримання матеріального забезпечення
за місцем роботи за сумісництвом робочим
органом Фонду може бути надана застрахованій особі копія листка непрацездатності,
засвідчена підписом керівника і скріплена
печаткою, а також довідка про середню заробітну плату, обчислену робочим органом
Фонду для надання матеріального забезпечення.
Сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи
та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ (з 01.05.2016 р. — 36 250,00 грн). Тобто
сумарна заробітна плата для обрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем роботи та за сумісництвом
не повинна перевищувати 36 250,00 грн.
Якщо за основним місцем роботи працівник отримав допомогу по тимчасовій
непрацездатності або допомогу по вагітності
та пологах із розрахунку граничного розміру
заробітної плати, то за сумісництвом листок
непрацездатності вже не оплачується, а лише
є підставою для звільнення від роботи.
Ключовим питанням під час нарахування
матеріального забезпечення по тимчасовій
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непрацездатності (в т. ч. по догляду за хворим) є визначення страхового стажу застрахованої особи, оскільки:
• по-перше, допомога надається у відсот
ках до середньої заробітної плати працівника
залежно від набутого ним страхового стажу,
крім пільгових категорій (частина перша
ст. 23 Закону № 1105);
• по-друге, застраховані особи, страховий
стаж яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше
шести місяців, мають право на матеріальне
забезпечення виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище
за розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом у місяці настання
страхового випадку (частина четверта ст. 19
Закону № 1105).
Статтею 21 Закону № 1105 визначено,
що страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини. Якщо сума сплачених
за відповідний місяць страхових внесків
менша, ніж мінімальний страховий внесок,
цей період зараховується до страхового стажу
пропорційно. Страховий стаж обчислюється в місяцях за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — в порядку
та на умовах, передбачених раніше чинним
законодавством1.
Найпоширенішим варіантом зайнятості
є основна робота на повний робочий день
та сумісництво на 2–4 години на день, тому,
на перший погляд, передумов для застосуван1 Див. також статтю на с. 77. (Прим. ред.)
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ня до сумісника обмежень, накладених пунктом 4 ст. 19 Закону № 1105, нібито немає, але
вони можуть виникнути, якщо йдеться про
працівника, який уперше влаштувався на роботу, або в працевлаштуванні за основним
місцем роботи є тривалі перерви. Оскільки
зарахуванню до страхового стажу підлягають місяці, за які сплачено ЄСВ у розмірі
не менше мінімального, а за сумісництвом
допустимо отримувати заробітну плату в розмірі, що не перевищує мінімального, то слід
детально розглянути порядок сплати ЄСВ та,
відповідно, врахування до страхового стажу
періодів роботи за сумісництвом.
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ
передбачено, що 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 єдиного внеску.
Крім того, ДФСУ роз’яснила, що в разі
звільнення або прийняття працівника
на основне місце роботи протягом місяця,
в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.
У разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним
місцем роботи ставка ЄСВ застосовується
до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Враховуючи зазначене,
для сумісників базою нарахування ЄСВ
є фактично нарахована заробітна плата
незалежно від її розміру, і доплачувати суму
ЄСВ до мінімального розміру роботодавці
не зобов’язані. Тому роботодавцю доцільно
отримати від працюючого за сумісництвом
підтвердження про місце основної роботи.
Пунктом 2.7 Інструкції про трудові книжки
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передбачено, що в разі необхідності роботодавець видає працівникам на їх прохання
завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу.
Наприклад, працівник за основним місцем
роботи перебував у відпустці без збереження
заробітної плати весь червень 2016 р. (на підставі п. 6 частини першої ст. 25 Закону про
відпустки). Оскільки відсутня база нарахування, ЄСВ не сплачено. За сумісництвом
цього ж місяця працівник отримав заробітну
плату в розмірі 725,00 грн, і з цієї суми було
сплачено ЄСВ. До страхового стажу буде зараховано за червень 0,5 місяця.
Під час нарахування виплат з тимчасової
непрацездатності роботодавці обчислюють
середню заробітну плату на підставі відомостей, включених до звітності з ЄСВ (п. 32 Порядку № 1266), слідкуючи за тим, щоб у разі
відсутності в застрахованої особи протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку страхового стажу тривалістю не менше
шести місяців матеріальне забезпечення
за всіма місцями роботи в розрахунку на місяць не перевищувало розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку.

Допомога по вагітності та пологах
Цікава ситуація може виникнути під час
обчислення допомоги по вагітності та пологах сумісниці, яка отримувала заробітну
плату в розмірі, меншому за мінімальний.
Відповідно до частини другої ст. 26 Закону № 1105 сума допомоги по вагітності та
пологах у розрахунку на місяць не має 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.
Якщо працівниця протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними
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Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мала
страховий стаж менше шести місяців, то допомога по вагітності та пологах їй нараховується
виходячи з фактичної заробітної плати, але
в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та
не менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку (частина четверта ст. 19
Закону № 1105). Це ж обмеження закріплено
й у п. 29 Порядку № 1266.
Тобто в разі відсутності в працівниці шестимісячного страхового стажу протягом 12
місяців перед настанням страхового випадку
для обчислення середньоденної заробітної
плати включається фактично нарахована
в межах: не менше мінімальної й не вище
її двократного розміру, а якщо нарахована
сума допомоги по вагітності та пологах з
розрахунку на місяць є меншою за встановлений у місяці настання страхового випадку
розмір мінімальної заробітної плати, то слід
здійснити доплату до розміру мінімальної
зарплати.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Міністерство соціальної політики України
в листі від 08.05.2015 р. № 6811/0/14–15/18
наголосило на потребі дотримуватися цієї
норми як у разі повної зайнятості працівника, так і в разі роботи на умовах неповного
робочого часу, посилаючись на норми ст. 8
Закону про ЄСВ, а саме: в разі, якщо база
нарахування ЄСВ не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ
розраховується виходячи з розміру мінімальної зарплати.
Роз’яснення щодо нарахування ЄСВ у разі
сумісництва надані в листі Державної фіскальної служби від 14.02.2015 р. № 4979/7/99–
99–17–03–01–17. У разі роботи за сумісництвом таку доплату не проводять, а відтак
середньоденну заробітну плату для обрахунку
допомоги по вагітності та пологах обчислюють з фактично нарахованої працівниці
зарплати на підставі відомостей, включених
до звітності з ЄСВ.
Наведемо можливі ситуації в таблиці,
припустивши, що за основним місцем роботи застрахована особа отримує заробітну
плату в розмірі, що перевищує мінімальний.

Особливості виплати матеріального забезпечення за сумісництвом
(за основним місцем роботи фактична зарплата перевищує мінімальну)
Страховий стаж
у 12-місячному
періоді перед
настанням
страхового
випадку

Правила обчислення:
Розмір
заробітної плати
за сумісництвом
< мінімального
розміру

< 6 місяців

> 6 місяців

> мінімального
розміру
< мінімального
розміру
> мінімального
розміру

допомоги по тимчасовій
непрацездатності

допомоги по вагітності
та пологах

нарахування не проводиться
(за основним місцем роботи отримано виходячи
з розміру мінімальної
зарплати)

виходячи з фактичної
зарплати, але щоб разом
з допомогою за основним
місцем роботи не перевищувала двократного
розміру мінімальної зарплати

виходячи з фактичної зарплати, але щоб разом
із допомогою за основним місцем роботи
не перевищувала максимального розміру зарплати
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Від редакції
У статті автор описав нетиповий підхід
до питання оплати листків непрацездатності
сумісникам. Вважаємо, що він має право на
існування, хоча й не поділяємо такої точки
зору. Але на практиці ви можете стикнутися
з ним під час перевірок. Хід думки, яку викладено в статті, такий.
Відповідно до 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 (з 01.05.2016 р. — 36 250,00
грн), та не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку
(з 01.05.2016 р. — 1450,00 грн).
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку
на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ (ст. 25 Закону № 1105).
А є ще ст. 19 Закону № 1105, яка визначає особливості виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по
вагітності та пологах особам, які протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше шести
місяців:
• допомога по тимчасовій непрацездатності не має перевищувати мінімальної
заробітної плати, встановленої законом у
місяці настання страхового випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
двократного розміру мінімальної заробітної
плати та бути меншою за розмір мінімальної

заробітної плати, встановленої законом у
місяці настання страхового випадку.
Отже, маємо два види обмежень:
• для тих, у кого страховий стаж більше
шести місяців;
• для тих, у кого страховий стаж менше
шести місяців.
Тобто Закон № 1105 обмежує розмір
ДОПОМОГИ.
Що ж стосується сумісництва, то у ст. 30
Закону № 1105 зазначено, що матеріальне забезпечення працюючим особам призначають
та надають за основним місцем роботи (крім
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах, які
надаються за основним місцем роботи та
за сумісництвом у порядку, встановленому
КМУ). Тобто КМУ визначає порядок надання
домоги за сумісництвом. І у п. 30 Порядку №
1266 вказано, що сумісникам середня зарплата
обчислюється окремо за основним місцем
роботи та за сумісництвом. Розрахунковий
період у такому разі визначається за кожним
місцем роботи окремо. У такому разі сумарна
зарплата, з якої розраховуються виплати, за
місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями)
роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування ЄСВ. І всі чудово знають, як це
обмеження застосовувати.
Таким чином, Порядок № 1266 обмежує
розмір ДОХОДУ сумісників, який враховується для обчислення середньої зарплати.
Розмір доходу і розмір допомоги — це
різні речі. І якщо так міркувати, то й доходимо висновку, який автор робить у статті.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ПІЛЬГИ

учасникам АТО
Уже більше двох років у країні тривають воєнні дії, тому в
повсякденному житті ми все частіше вживаємо такі слова, як
«добровольці», «волонтери», «учасники АТО», «УБД» «інваліди
війни». Що нового для підприємств несуть працівники таких
категорій? Чи всі, хто має статус волонтера чи учасника АТО,
користуються пільгами. Саме про це йтиме мова в статті

Д

ля учасників антитерористичної операції (далі — АТО): військовослужбовців, осіб добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувались
для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України (далі —
добровольці), волонтерів законодавством
встановлено низку пільг щодо сплати податків і зборів з метою забезпечення їх соціального захисту. Деякими з цих пільг вони
можуть скористатися на підприємствах, де
такі особи працювали чи працюватимуть.
Розглянемо порядок набуття згаданими особами певного статусу та умови надання їм
пільг, які безпосередньо залежать саме від
статусу працівника.

Надання статусу
Питання соціального захисту вищезгаданих осіб регулюється:

• Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ (далі — Закон
№ 3551);
• Законом України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII
(далі — Закон № 2011);
• Законом України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236-VI (далі —
Закон № 3236).
Закон № 3551 визначає правовий статус:
• ветеранів війни, якими є:
— учасники бойових дій;
— інваліди війни;
— учасники війни;
• осіб, які не є ветеранами війни, але
на яких поширюється дія цього Закону.
Пільги не надаються автоматично. Особа,
яка має право на пільги і хотіла б ними
скористатися, має надати документ, що
підтверджує її належність до пільгової ка-
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тегорії осіб, які мають право на такі пільги.
Для отримання пільги особа має надати
відповідний підтвердний документ — посвідчення та/або довідку тощо. Тому бухгалтеру чи кадровику не обов’язково знати
подробиці отримання того чи іншого статусу,
але слід мати документальне його підтвердження: посвідчення чи довідку певного
зразка.
Нижче розглянемо, які особи мають право
на той чи інший статус.

Учасники війни
До учасників війни належать працівники підприємств, установ, організацій,
які залучалися та брали безпосередню
участь у забезпеченні проведення АТО,
перебуваючи безпосередньо в районах
АТО в період її проведення, в порядку, встановленому законодавством (п. 13 ст. 9
Закону № 3551).

Інваліди війни
Інвалідами війни можуть бути:
• військовослужбовці та працівники
збройних формувань;
• добровольці;
• волонтери;
• працівники підприємств.
Так, до інвалідів війни належать військово
службовці (резервісти, військовозобов’язані)
та працівники Збройних Сил України, На
ціональної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби
України, Міністерства внутрішніх справ
України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України та стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в АТО, забезпеченні її проведення,
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перебуваючи безпосередньо в районах АТО
в період її проведення (п. 11 частини другої
ст. 7 Закону № 3551).
До інвалідів війни належать також працівники підприємств, установ, організацій, які
залучалися до забезпечення проведення АТО
та стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо
в районах та в період її проведення (п. 11
частини другої ст. 7 Закону № 3551).
Інваліди з числа осіб, які добровільно
забезпечували (або добровільно залучалися
до забезпечення) проведення АТО (в т. ч. провадили волонтерську діяльність) та стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО (в т. ч. волонтерської
діяльності), перебуваючи безпосередньо
в районах АТО в період її проведення, також
належать до інвалідів війни (п. 14 частини
другої ст. 7 Закону № 3551).
Відповідно до п. 12 і 13 частини другої
ст. 7 Закону № 3551 до інвалідів війни з
числа добровольців належать особи, які
стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в АТО, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах АТО в період її проведення в складі
добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, як у тих, що в подальшому були включені до утворених відповідно
до законів України військових формувань
та правоохоронних органів, так і тих, що
не були включені.
Рішення про надання відповідного статусу
ухвалюється органами виконавчої влади
в порядку, визначеному КМУ.
Як бачимо, коло осіб, які можуть претендувати на пільги, досить значне. Але пільги,
якими учасники АТО можуть скористатися
в роботодавця, невеликі.

89

90

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Податкові пільги на підприємстві
Податкова соціальна пільга
Відповідно до пп. 169.1.3 ПКУ право
на ПСП в розмірі 150 % (1033,50 грн) мають особи, які є:
• інвалідами I або II групи, у т. ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена
пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (пп. «г»);
• учасниками бойових дій на території
інших країн у період після Другої світової
війни, на яких поширюється дія Закону
№ 3351, крім осіб, визначених у пп. «б»
пп. 169.1.4 ПКУ (пп. «е»).
Відповідно до пп. 169.1.4 ПКУ право
на ПСП в розмірі 200 % (1378,00 грн) мають особи, які є:
• Героєм України, Героєм Радянського
Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або
повним кавалером ордена Слави чи ордена
Трудової Слави, особою, нагородженою
чотирма і більше медалями «За відвагу»
(пп. «а»);
• учасником бойових дій під час Другої
світової війни або особою, яка в той час
працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи,
з числа учасників бойових дій на території
інших країн у період після Другої світової
війни, на яких поширюється дія Закону
№ 3351 (пп. «б»).
Таким чином, учасники АТО не можуть
претендувати на ПСП як учасники бойових дій, оскільки ця пільга надається або
учасникам бойових дій на території інших
країн у період під час або після Другої світової війни.
Учасник АТО — військовослужбовець,
доброволець, волонтер, працівник підприємства, задіяний в АТО, — може претендувати
тільки на ПСП в розмірі:
• 150 %, якщо він є інвалідом I або II
групи;
• 200 %, якщо він є Героєм України.
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Благодійна допомога
Відповідно до пп. «а» пп. 165.1.54 ПКУ
не включається до оподаткування сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої
(наданої) благодійниками, у т. ч. благодійниками — фізичними особами, які внесені
до Реєстру волонтерів антитерористичної
операції в порядку, визначеному Законом
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», на користь:
• учасників бойових дій:
— військовослужбовців (резервістів,
військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців,
працівників Міністерства внутрішніх справ
України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали)
безпосередню участь в АТО, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах АТО;
— працівників підприємств, установ,
організацій, які залучаються (залучалися)
та беруть (брали) безпосередню участь
в АТО в районах її проведення у порядку,
встановленому законодавством;
• членів сімей таких учасників бойових
дій, які під час участі в антитерористичній
операції, участі в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого
ушкодження здоров’я, загинули, померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи
визнані безвісно відсутніми в установленому
порядку.
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У згаданому випадку йдеться про благодійну допомогу для закупівлі або у вигляді
спеціальних засобів індивідуального захисту
(касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних
засобів спостереження, лікарських засобів,
засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення
чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається КМУ, чи для оплати
(компенсації) вартості лікарських засобів,
донорських компонентів, виробів медичного
призначення, технічних та інших засобів
реабілітації, платних послуг з лікування,
забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами
реабілітації, послуг медичної реабілітації,
санаторно-курортного оздоровлення.
«Звичайна» благодійна допомога (матеріальна), що надається на користь учасників
АТО, звільняється від оподаткування в порядку та на умовах, як для решти працівників:
• на лікування та медичне обслуговування
платника податку в повній сумі за наявності
відповідних підтвердних документів відповідно до пп. 169.1.4 ПКУ;
• для компенсації вартості платних послуг
з лікування платника податку або члена його
сім’ї першого ступеня споріднення, інваліда
тощо в будь-якій сумі, яка надається закладу
охорони здоров’я (пп. 170.7.4 ПКУ);
• сукупно в розмірі, що не перевищує
суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1
ПКУ, встановленого на 1 січня такого року
(у 2016 р. — 1930 грн).
Тобто підприємство може надавати благодійну (матеріальну) допомогу учасникам
АТО (своїм працівникам чи іншим особам)
двох видів:
• відповідно до пп. 165.1.54 ПКУ на прид
бання спеціальних засобів захисту, ліків тощо
без оподаткування в будь-якій сумі, якщо
вони є учасниками бойових дій (скажімо,
під час служби працівника);
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• згідно з п. 170.7 ПКУ для вирішення
особистих питань, якщо вони працюють
на підприємстві.

Податкова звітність
Фізичні особи — підприємці, особи, які
провадять незалежну професійну діяльність — призвані на військову службу під
час мобілізації або залучені до виконання
обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь
період їх військової служби звільняються
від обов’язку нарахування, сплати та подання
звітності з ПДФО та єдиного податку.
Якщо зазначені особи мають найманих працівників і на строк своєї військової
служби уповноважують іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної
плати та/або інших доходів, то обов’язок з
нарахування та утримання ПДФО з таких
виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.
ПДФО, що був нарахований та утриманий
уповноваженою особою з таких виплат
фізичним особам, сплачується до бюджету
демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її
демобілізації без нарахування штрафних
і фінансових санкцій.
Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку
військової служби самозайнятої особи упов
новаженою особою з найманих працівників,
подається демобілізованою самозайнятою
особою без нарахування штрафних і фінансових санкцій
Платники ЄСВ, призвані на військову
службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного
часу, на весь строк їх військової служби
звільняються від нарахування, обчислення,
сплати ЄСВ та ведення обліку.
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Підставою для такого звільнення є заява
фізичної особи — підприємця та копія військового квитка або копія іншого документа,
виданого відповідним державним органом,
із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, які подаються до податкового органу підприємцем
протягом 10 днів після її демобілізації.
Якщо платник ЄСВ має найманих працівників і на строк своєї військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період уповноважує іншу особу на виплату
найманим працівникам заробітної плати
та/або інших доходів, його зобов’язання
здійснює така уповноважена особа.
ЄСВ, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується
до бюджету демобілізованим підприємцем
протягом 180 календарних днів з першого
дня його демобілізації без нарахування
штрафних і фінансових санкцій. При цьому
демобілізований підприємець у заяві зазначає дані про нарахований ЄСВ на суму таких
виплат уповноваженою особою протягом
строку військової служби підприємця.
Звітність про нарахований ЄСВ протягом строку військової служби підприємця
уповноваженою особою на суми виплат
найманим працівникам та іншим особам
подається демобілізованим підприємцем
без нарахування штрафних і фінансових
санкцій.
Для платників ЄСВ, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених
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до виконання обов’язків щодо мобілізації
за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової
служби зупиняється застосування норм
ст. 25 Закону про ЄСВ, що визначає заходи
впливу та стягнення.
Якщо особа не змогла вчасно подати
податкову звітність через те, що вона перебувала в зоні АТО або на цій території
розташоване її підприємство, вона звільняється від відповідальності, оскільки АТО є
форс-мажорною обставиною. Але даний факт
обов’язково має бути засвідчений Торговопромисловою палатою, яка видає відповідне
свідоцтво.
Отже, ми розглянули податкові пільги,
якими можуть скористатися учасники АТО,
якщо вони є саймозайнятими особами чи
найманими працівниками, а також їх роботодавці. Найбільше пільг учасники АТО
мають у сфері соціального забезпечення
(проїзд, оплата комунальних послуг, лікування тощо). Є й низка інших податкових
пільг, щоправда стосуються вони здебільшого
оподаткування виплат, які надаються їм з
бюджетів та фондів соціального страхування
згідно із законодавством.
Наприклад, не підлягають оподаткуванню
ПДФО пенсії осіб, які стали інвалідами під
час АТО, а також пенсії, які надаються членам
сімей загиблих у зоні АТО; не влючаються
до оподатковуваного доходу отримувана
ними одноразова грошова допомога з бюджету тощо. Ці види пільг ми не розглядаємо,
оскільки вони роботодавцями не надаються.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25.11.2015 р. № 1531/13/84–15
Оплата відпускних за переведенням
<…> Статтею 24 Закону України «Про відпустки» передбачено, що в разі звільнення
працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей.
У разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток за його
бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник. При цьому
до стажу роботи, що дає право на відпустку, зараховується час, за який працівник не використав
відпустку за попереднім місцем роботи.
Відповідно до п. 5 ст. 36 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП України) переведення працівника, за його згодою, на інше
підприємство, в установу, організацію або
перехід на виборну посаду є підставами припинення трудового договору.
При цьому розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для оплати
часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок), який настане після
переведення на нове місце роботи, визначатиметься за новим місцем роботи.
Обчислення середньої заробітної плати для
оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з
урахуванням п. 2 Порядку, виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи, що
передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Якщо працівниками відпрацьовано менше 12
календарних місяців, то обчислення середньої
заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого
числа місяця після оформлення до першого
числа місяця, в якому надається відпустка або
виплачується компенсація за невикористані
відпустки.
У випадку, коли у працівника відсутній
розрахунковий період (з 1 числа місяця після
оформлення до першого числа місяця, в якому
надається відпустка або виплачується компенсація за невикористані відпустки), розрахунки
проводяться з урахуванням останнього абзацу
п. 4 Порядку, а саме виходячи з установленого йому в трудовому договорі посадового
окладу.
Нарахування виплат для оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться відповідно до п. 7
Порядку шляхом ділення сумарного заробітку
за останні перед наданням відпустки 12 місяців
або за менший фактично відпрацьований період
на відповідну кількість календарних днів року
чи меншого відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів,
встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП
України). Одержаний результат перемножується
на число календарних днів відпустки.
При цьому при наданні відпустки на новому
місці роботи дні щорічної відпустки, яка надається за період роботи на попередньому місці
роботи, оплачуються із суми компенсації, яка
перерахована на нове місце роботи.
Що стосується розрахунку виплат за за
гальнообов’язковим державним соціальним
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страхуванням, то відповідно до п. 3 Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою
КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок
№ 1266), середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців)
заробітної плати, на яку нарахований єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески
на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість
календарних днів зайнятості (відповідно до видів
страхування — період перебування в трудових
відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими 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, —
тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати.
Згідно з п. 32 Порядку № 1266 середня
заробітна плата для розрахунку допомоги
по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються
до звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що подаються
до ДФС.
Якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована та з неї сплачено
єдиний внесок на попередньому місці роботи,
а виплачена на новому місці роботи, то в разі
настання страхового випадку в період перебування в трудових відносинах за новим місцем
роботи при обчисленні середньої заробітної
плати вона не враховується.
<…>
О. Товстенко

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 07.06.2016 р. № 2.4–46–920
Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку
з нещасним випадком невиробничого характеру
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105
(далі — Закон № 1105) допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві та професійним захворюванням,
виплачується Фондом застрахованим особам
починаючи з шостого дня непрацездатності

за весь період до відновлення працездатності або
до встановлення медико-соціальною експертною
комісією інвалідності (встановлення іншої групи,
підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої
особи в період втрати працездатності, у порядку
та розмірах, встановлених законодавством.
Згідно із частиною першою ст. 31 Закону
№ 1105 підставою для призначення допомоги
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по тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах є виданий у встановленому порядку
листок непрацездатності.
Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг прий
мається комісією (уповноваженим) із соціального
страхування, що створюється (обирається)
на підприємстві, в установі, організації, до складу
якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих
осіб (виборних органів первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) або
інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), відповідно до частини третьої
ст. 30 Закону № 1105.
Обов’язкова наявність акта розслідування
нещасного випадку невиробничого характеру
при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, чинним
законодавством не передбачена.
У разі потреби комісія із соціального страхування організації сама з’ясовує обставини
та причини нещасного випадку, що стався з
працівником, і приймає рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги
по тимчасовій непрацездатності, що фіксується у протоколі засідання комісії. При цьому
акт за формою НТ відповідно до Порядку
розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270, комісія
не складає, оскільки це не є її компетенцією.
Згідно із пунктом 3 частини другої ст. 15
Закону № 1105 під час перевірки правильності
використання коштів Фонду та достовірності
поданих роботодавцем даних страхувальник
зобов’язаний надавати посадовим особам
Фонду необхідні документи та пояснення з
питань, що виникають під час перевірки.
Отже, у разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій непраце
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здатності у зв’язку з травмою, не пов’язаною
з виконанням трудових обов’язків, за вимогою
працівників Фонду, які здійснюють перевірку,
комісією із соціального страхування надається
протокол засідання комісії щодо прийняття
даного рішення, інші матеріали розслідування,
проведеного комісією із соціального страхування, або ж акт за формою НТ у разі, якщо
його було складено.
Відповідно до пункту 5.1.6 Положення про
експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 09.04.2008 р. № 189,
у разі звернення хворого з приводу нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві без направлення підприємства
в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого лікуючий лікар вказує дату та
час звернення хворого; дату, час, місце та
обставини травми; вид травми (виробнича чи
побутова) зі слів хворого, які надалі не можуть
виправлятись або змінюватись.
Для захисту права застрахованої особи
на отримання матеріального забезпечення
у випадку отримання травми в робочий час
комісії необхідно керуватись результатами
розслідування нещасного випадку на виробництві, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р.
№ 1232.
У разі визнання нещасного випадку таким,
що не пов’язаний з виробництвом, страхувальником складається акт за формою Н‑5 або
акт за формою НТ, які комісія із соціального
страхування підприємства приймає до уваги
при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
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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 — 21
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 0
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 10

40-годинному робочому тижні — 168,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Липень 2016 р.
7 липня, четвер
Закінчується строк подання органам
статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
червень 2016 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІ квартал 2016 р.

20 липня, середа
Закінчується строк подання до ФСС від НВВ:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України за ІІ
квартал 2016 р.
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
червень 2016 р.
Закінчується строк подання:
до органів Державної фіскальної служби
України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (форма
№ Д4 (місячна)) за червень 2016 р. за новою
формою.
до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за ІІ квартал
2016 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

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

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