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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У Конституції України, як,
напевно, і в конституціях більшості країн світу, закріплено
обов’язок кожного «сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».
За ухилення від їх сплати передбачено кримінальну відповідальність.
У той же час всім відоме таке
поняття, як оптимізація податків, коли платник податків
свідомо використовує всі дозволені законодавством пільги,
прогалини в законодавстві тощо
для зменшення податкового
навантаження. Такі дії не є порушенням податкового законодавства і не тягнуть за собою відповідальності. Більше
того, розроблення законних схем зменшення податкового
навантаження стало окремим видом бізнесу.
Звичайно, держава, яка живе за рахунок податкових надходжень, такі дії не схвалює, а тому протидіє цьому всіма
законними способами — застосовує обмеження, зменшує
чи скасовує податкові пільги тощо.
Ми часто захоплюємося винахідливістю бізнесу (згадайте, наприклад, один чек від кількох ФОПів у ресторані),
вважаючи його переможцем у грі з державою. Один з моїх
знайомих юристів вважає, що таких бізнесменів слід поважати, бо вони вміють працювати у нашій країні; економлять
на податках, чим здешевлюють вартість своїх послуг для
клієнтів; між інтересами держави (ненаситними) та клієнтів обирають інтереси клієнтів. Лише клієнтам держави
(медикам, вчителям, пенсіонерам) залишається чекати,
коли й хто обере нарешті їхні інтереси…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак

© ТОВ «Професійні видання», 2016

Подписной индекс Укрпочты 94900

Пароль для прямой линии: с 01.10.2016 — 20160916

1

2

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА № 10 октябрь 2016
Мониторинг

Трудовое право

4

20

Обзор изменений за сентябрь
2016 г.

7
8
9
10
10
11
11
11
12
13
13
14

Можно ли выплатить отпускные позднее
чем за три дня до отпуска
Можно ли использовать отпуск по одному
дню раз в неделю
Дополнительные перерывы для отдыха
системного администратора
Возвратная финансовая помощь от физ
лица в ф. № 1ДФ
Смена собственника предприятия и тру
довые договоры
Реорганизация предприятия и (не)уволь
нение работников
Удержание НДФЛ со стоимости визиток
Переименование предприятия и записи в
трудовой книжке
Сохранение среднего заработка при сум
мированном учете рабочего времени
Как рассчитать среднюю заработную плату
за период военных сборов
Зарплата мобилизованному сезонному
работнику
Деление на части дополнительного отпуска
Работа по договору ГПХ и право на «дек
ретную» помощь

Вебинар
15 Перевод работников:

на что обратить внимание
бухгалтеру
Во время сентябрьского вебинара были рассмот
рены вопросы, касающиеся перевода работников.
Публикуем ответы на самые распространенные
вопросы, прозвучавшие на вебинаре

Прогул: алгоритм увольнения
Обычно добросовестный работник предупреждает о
своем отсутствии на работе. Такая ситуация может
возникнуть по разным причинам. В таком случае ру
ководитель знает, как действовать. Но как поступить,
если работник покинул территорию предприятия
или вообще не явился на работу в рабочий день и
работодателю неизвестна причина его отсутствия?

Прямая телефонная линия
6

Галина Фольварочная

30

Екатерина Чучалина

Подделка документов:
как действовать
Бухгалтер заметила, что кадровик подделывает
подписи руководителя и некоторых работников на
приказах (о переводе, увольнении, приеме на работу
и т. д.). Какими должны быть действия бухгалтера?

Организация и
администрирование труда
34

Станислав Соломонов

Тарифная система оплаты
труда: документирование
В предыдущих номерах мы рассмотрели общие
вопросы организации тарифной системы оплаты
труда, порядок отражения локальных норм тарифной
системы оплаты в коллективном договоре предпри
ятия, а в случае его незаключения — в приказе об
установлении нормативных положений об оплате
труда. Как документально реализовывать нормы
тарифной системы — в статье

Оплата труда
Подлужная
49 Нина
Индексация доходов
В статье рассмотрен порядок проведения индексации
доходов граждан в октябре 2016 г. в соответствии с
Порядком проведения индексации денежных доходов
населения, утвержденным постановлением КМУ от
17.07.2003 г. № 1078

СОДЕРЖАНИЕ

№10 (123) октябрь 2016

52

Юлия Красникова

Индексация зарплаты
в валюте

77

Индексируется ли заработная плата работников-иност
ранцев, выплачиваемая в иностранной валюте? А если
зарплата установлена в эквиваленте иностранной
валюты? Ответы на эти вопросы — в статье

54

Налоговый кодекс Украины содержит две нормы,
регламентирующие вопросы налогообложения
расходов на обучение работников, но результат
их практического применения диаметрально
противоположный. О том, какую из этих норм и в
каких случаях применять, читайте в статье

Ярина Арсеньева

Выплаты при увольнении
по сокращению штата
О том, какие суммы предприятие должно выплатить
работнику в случае его увольнения по сокращению
штата и как облагаются такие выплаты — в статье

Документы для работы

80

Документы для работы

60

Об индексации заработной платы
работника-иностранца
Письмо Министерства социальной политики Украи
ны от 15.07.2016 г. № 332/10/136-16

Учет и налоги
61

65

Юлия Кондратьева

Инструкция по оформлению органами
доходов и сборов материалов об
административных правонарушениях
Приказ Министерства финансов Украины
от 02.07.2016 г. № 566

87

Об оплате стоимости обучения

89

Об оплате стоимости переподготовки

Письмо Государственной фискальной службы Украи
ны от 30.06.2016 г. № 14249/6/99-99-13-02-03-15

Письмо Государственной фискальной службы Украи
ны от 30.06.2016 г. № 11066/5/99-99-13-02-03-16

«Чернобыльские» отпуска:
отражение в учете

Официальное мнение

Бухгалтерский учет выплат работникам за счет средств
предприятия, как правило, не вызывает вопросов в
части отражения в учете, в отличие от выплат, которые
возмещаются государством. Среди них — возмеще
ние расходов на оплату «чернобыльских» отпусков

90

Разъясняют специалисты ГФСУ

Пенсионное и социальное
обеспечение

Галина Казначей

Штрафы, подстерегающие
предприятие и бухгалтера

92

На прямую телефонную линию журнала часто по
ступают вопросы об ответственности бухгалтеров за
нарушение порядка заполнения и предоставления
налоговой отчетности. В статье рассмотрены вопро
сы ответственности за нарушение взимания ЕСВ,
НДФЛ, порядка использования страховых средств

70

Александр Фесенко

Оплата обучения работников:
определяемся с целью и
налогообложением

На прямую телефонную линию редакции часто
поступают вопросы относительно отражения
в учете расходов на оплату отпусков. В статье
рассмотрено, как с этой задачей справляется
программа 1С

«Декретный» отпуск
в отчетности по ЕСВ
Со вступлением в силу нового порядка предостав
ления отчетности о суммах начисленного единого
взноса принцип отражения в отчетности сумм
пособия по беременности и родам существенных
изменений не претерпел. Поскольку выплата по
собия не теряет актуальности, напомним порядок
ее отражения в отчетности

Людмила Луцкова

Отпуск в «1С:Предприятие»

Валентина Боршовская

Справочная информация
96

Календарь бухгалтера
по зарплате

3

4

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Коли повідомлення про прийняття на роботу не подається
Лист від 08.08.2016 р.
№ 1102/13/84-16

Мінсоцполітики роз’яснило особливості подання податковим
органам повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Зокрема, якщо власник виконує функції з управління підприємством, чи фізична особа працює на громадських засадах, чи стажист
навчається в роботодавця на підставі договору про стажування,
який є різновидом договору цивільно-правового характеру, тобто
без укладення трудового договору, то подавати повідомлення податковим органам не потрібно. Не потрібно подавати повідомлення
й у випадку поновлення працівника на роботі в разі незаконного
звільнення та в разі виходу на роботу працівниці після закінчення
відпустки для догляду за дитиною.

«Військова» та «чорнобильська» відпустки не поєднуються
Лист від 18.08.2016 р.
№ 454/13/116-16

У листі Мінсоцполітики зазначено, що «військова» відпустка
(додаткова відпустка із збереженням зарплати тривалістю 14 календарних днів на рік як учаснику бойових дій) та «чорнобильська»
відпустка (постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-2
категорій) не можуть надаватися одночасно: або одна, або інша —
за вибором особи, оскільки ці пільги є однотипними.
На думку відомства, «військова» відпустка є пільгою, гарантованою державою, та не належить до виду щорічних відпусток,
визначених ст. 4 Закону про відпустки. А відповідно до ст. 60 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ
«чорнобилець»-пільговик, який має одночасно право на пільги та
компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами
та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них.
Додамо також, що в листі від 04.08.2016 р. № 430/13/116-16 Мінсоцполітики роз’яснило, що «військова» відпустка не переноситься
(не подовжується) на дні тимчасової непрацездатності працівника
чи святкові й неробочі дні, що припали на її період. Невикористана
в поточному році відпустка на наступний рік не переноситься.
Нагадаємо, що питання поділу «військової» відпустки розглядалося в журналі «Заработная плата» № 1/2016, с. 38.

Індексація аліментів у фіксованій сумі
Лист від 12.08.2016 р.
№ 348/10/136-16

Повідомляється, що механізму індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, ще не розроблено. Проект
постанови уряду, яким планується закріпити його в Порядку № 1078,
на даний час опрацьовується спільно з центральними органами
виконавчої влади та сторонами соціального діалогу.
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ФСС З ТВП

Підтвердження непрацездатності довідкою та середня зарплата
Лист від 25.05.2016 р.
№ 5.2-32-812

ФСС з ТВП роз’яснює, що оскільки законодавством передбачено підтвердження тимчасової непрацездатності застрахованої
особи довідкою відповідно до п. 3.4 Інструкції про порядок видачі
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від
13.11.2001 р. № 455, то календарні дні, що підтверджуються зазначеною довідкою, не враховуються в розрахунковому періоді під час
обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності як період, не відпрацьований з
поважної причини.
Додамо, що за наявності такої довідки період підтвердженої нею
тимчасової непрацездатності також відображається в таблиці 6 з
кодом категорії «29» (чи іншим), але без зазначення суми допомоги.

Обчислення лікарняних демобілізованому працівнику
Лист від 25.05.2016 р.
№ 5.2-32-812

ФСС з ТВП укотре роз’яснює питання нарахування допомоги по
тимчасовій непрацездатності демобілізованим працівникам. Його
висновок такий же, як і в попередніх листах: за час до 01.01.2016 р.
середній заробіток для розрахунку допомоги не враховується, бо
підлягав компенсації з бюджету і не оподатковувався ЄСВ.
Але маємо ще один нюанс — наявність страхового стажу протягом 12 попередніх місяців. Якщо середній заробіток не оподатковувався ЄСВ, то за даними Держреєстру страхового стажу не буде.
Але відповідно до ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII час проходження
військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також
до стажу державної служби. І жодної «прив’язки» до сплати ЄСВ.
То чому демобілізовані працівники мають втрачати в сумі допомоги? Цей момент не розглядається в роз’ясненнях Мінсоцполітики
та ФСС з ТВП.

Документи для отримання допомоги на поховання
Лист від 13.05.2015 р.
№ 5.2-32-841

Розглядаючи питання щодо надання допомоги на поховання,
ФСС з ТВП повідомив, що для виплати допомоги на поховання
застрахованої особи, з метою уникнення подвійної виплати, необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть.
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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

Чи можна виплатити відпускні
пізніше ніж за три дні
до відпустки
Одна з працівниць підприємства,
яка має дитину-інваліда, подала
заяву про надання їй терміново
щорічної відпустки. Керівництво не проти
цього, але у зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами не може виплатити
їй відпускні за три дні до початку відпустки. Чи не вважатиметься порушенням,
якщо їх виплатити пізніше (працівниця
погоджується)?
Згідно з чинним законодавством
(частина перша ст. 21 Закону про
відпустки, частина четверта ст. 115
КЗпП) заробітна плата за час відпустки
(відпускні) повинна виплачуватися працівникам не пізніше ніж за три дні до її
початку. При цьому маються на увазі три
календарних дні (лист Міністерства праці та

соціальної політики України від 26.06.2009 р.
№ 155/13/116-09).
Якщо працівник йде у відпустку за графіком, попереджує про це за два тижні, то
підприємство зазвичай виконує вказану
норму, оскільки порушення строку виплати відпускних згідно з частиною першою
ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення може бути підставою
для притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності з накладенням
штрафу в розмірі від 30 до 1000 нмдг (від
510 до 1700 грн). Крім того, за порушення
строків виплати зарплати встановлено відповідальність підприємства за ст. 265 КЗпП.
Але у випадку, наведеному в запитанні,
ситуація не безвихідна. У п. 2 ст. 7 Конвенції
про оплачувані відпустки № 132, яку ратифіковано Законом України від 29.05.2001 р.
№ 2481-ІІІ (далі — Конвенція), вказано, що
відпускні виплачуються працівнику до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді,
що стосується цієї особи та роботодавця.
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Тобто цієї нормою Конвенції допускається
можливість виплати відпускних працівнику
в інший термін, ніж передбачено національним законодавством, але за умови наявності
окремої угоди між ним та роботодавцем.
Якщо в когось виникатимуть сумніви
щодо застосування норм цієї Конвенції,
відзначимо, що ст. 8(1) КЗпП містить норму, що якщо міжнародним договором або
міжнародною угодою, в яких бере участь
Україна, встановлено інші правила, ніж ті,
що їх містить законодавство України про
працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.
Отже, виплатити відпускні пізніше — це
законно. До речі, не заперечує проти цього
й Міністерство соціальної політики України
в листі від 05.01.2012 р. № 7/13/133-12.
Угодою може стати заява працівника про
надання відпустки з проханням виплатити
відпускні в інший, ніж передбачено законодавством, строк, погоджений з керівництвом
підприємства. Наприклад, заява може містити
таке формулювання: «Прошу виплатити
мені належну суму відпускних у строк, передбачений для виплати зарплати за першу
(другу) половину жовтня 2016 року».
У резолюції на такій заяві керівник підприємства вказує свою згоду на виплату
відпускних пізніше, і можна вважати, що
угоду укладено.

Чи можна використовувати
відпустку по одному дню
раз на тиждень
Працівник звернувся до керівництва
підприємства з проханням надавати
йому щорічну відпустку по одному
дню щопонеділка. Чи можна так вчиняти
та як правильно оформити?
Відповідно до частини першої ст. 12
Закону про відпустки на прохання
працівника щорічну відпустку може
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бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її
частина становитиме не менш як 14 календарних днів. Як бачимо, ця норма дає
чітку відповідь на поставлене запитання:
працівник має обов’язково використати
не менш як 14 календарних днів щорічної
відпустки безперервно, а залишок поділити
на власний розсуд, у т. ч. по одному дню. Але
не слід забувати, що це питання працівник
має обов’язково узгодити з керівництвом
підприємства.
Частиною десятою ст. 10 Закону про відпустки встановлено, що черговість надання
працівникам відпусток визначається графіком
відпусток, який затверджується керівником
(власником) підприємства, погоджується з
профспілковою організацією (за її наявності)
та доводиться до відома всіх працівників.
Під час складання графіка відпусток враховуються як особисті інтереси працівників,
так і інтереси виробництва, і в результаті
конкретні періоди надання щорічних відпусток узгоджуються між працівниками
та керівником (власником) підприємства.
Отже, якщо керуватися цим правилом, то
питання використання працівником щорічної відпустки по одному дню раз на тиждень
має бути узгоджено ще на стадії складання
графіка відпусток на наступний рік. Тобто
такий працівник має обов’язково вказати,
коли він використає основну безперервну
частину тривалістю 14 календарних днів,
а залишок відпустки (це, як мінімум, 10
календарних днів) вже поділити по одному
дню, якщо не заперечуватиме керівництво.
За відсутності такого поділу в графіку
відпусток та згоди роботодавця надання щорічної відпустки по одному дню неможливе.
Хіба що сторони в майбутньому досягнуть
такої домовленості.
Також доцільно вказати конкретні дати
використання частини щорічної відпустки
по одному дню, в даному разі — дати, що
припадають на понеділки. Взагалі період
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використання відпусток можна вказувати як
у місяцях, так і за конкретними датами, —
законодавством це питання не визначено.
Однак зважаючи на «нестандартність» використання відпустки по одному дню, бажано
одразу визначитися, коли працівник їх братиме: і керівництво точно знатиме, в які дні
працівник буде відсутній, та й працівнику
в подальшому не потрібно буде щоразу писати заяву на один день відпустки.
Так, згідно з нормами ст. 10 Закону про
відпустки, якщо графіком відпусток затверджені конкретні періоди (дати) надання
відпусток, то працівник може й не писати
заяви, натомість керівник зобов’язаний сам
письмово повідомити його про дату початку
відпустки (тобто видати наказ і дати його
на підпис працівнику) не пізніше як за два
тижні до встановленого графіком терміну.
На думку автора, в даному разі одноденні
відпустки по понеділках можна оформити
одним наказом на місяць, не порушуючи
при цьому норми «не пізніше як за два тижні
до встановленого терміну».
Щоб бухгалтерії не завдавати клопоту із
нарахуванням щотижня відпускних за один
день, працівник може подати заяву, в якій
зазначити, щоб йому їх виплачували разом
із зарплатою.

Додаткові перерви для відпочинку
системного адміністратора
Системний адміністратор підприємства вимагає від керівництва
встановити йому додаткові перерви протягом робочого дня, посилаючись
на те, що вони в нього були на попередній
роботі. Чи зобов’язане підприємство так
вчинити?
Вимоги до режиму праці та відпочинку працівників під час роботи
за комп’ютером встановлено розділом 5 Державних санітарно-гігієнічних
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правил і норм ДСанПін 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 10.12.1998 р.
№ 7 (далі — Правила № 7), та визначаються
залежно від виконуваної роботи.
Пунктом 5.3 Правил № 7 справді передбачено встановлення додаткових перерв для
відпочинку працівників окремих професій,
основна зайнятість яких полягає в роботі з
візуальним дисплейним терміналом (ВДТ),
тобто монітором, і займає не менше 50 % часу
впродовж робочої зміни. Тривалість таких
додаткових перерв залежить від характеру
трудової діяльності цих працівників, які
п. 5.7 Правил № 7 згідно з чинним Класифікатором професій ДК 003:2010 поділені
на три професійні групи:
• розробники програм (інженери-програмісти) — виконують роботу переважно
з ВДТ та документацією;
• оператори електронно-обчислювальних
машин (ЕОМ) — виконують роботу, пов’язану
з обліком інформації, одержаної з ВДТ;
• оператори комп’ютерного набору — виконують одноманітні за характером роботи
з документацією та клавіатурою з переключенням погляду на екран ВДТ.
За 8-годинної денної зміни п. 5.8 Правил
№ 7 встановлено додаткові перерви такої
тривалості:
• 15 хвилин через кожну годину роботи
за ВДТ — для розробників програм;
• 15 хвилин через кожні дві години роботи — для операторів ЕОМ;
• 10 хвилин після кожної години роботи — для операторів комп’ютерного набору.
Основними трудовими функціями системного адміністратора є установка та обслуговування комп’ютерної та офісної техніки,
настроювання та оптимізація системного
програмного забезпечення, забезпечення
його безпомилкової роботи, проведення
комп’ютерних антивірусних заходів, технічна
підтримка та допомога працівникам-користувачам. У Правилах № 7 не згадується
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про системного адміністратора, хоча його
робота також пов’язана з ВДТ. Можливо це
пов’язано з тим, що для такого працівника
складно підрахувати, скільки часу впродовж
робочого дня він працює з ВДТ, оскільки
в нього кожного дня можуть бути різні зав
дання.
Тому відповідь на запитання, чи зобо
в’язане підприємство встановлювати системному адміністратору додаткові перерви
для відпочинку, є негативною, оскільки
законодавством це не передбачено.
Але зважаючи на те, що в середньому
зазвичай на підприємстві працює один системний адміністратор, і роботи з ВДТ у нього
завжди багато, керівництво підприємства
має право встановити йому внутрішніми
правилами такі додаткові перерви. Якої тривалості — визначає керівник, враховуючи
особливості роботи підприємства, кількість
комп’ютерної техніки тощо.
Щоправда, таких додаткових перерв можуть потребувати й інші працівники підприємства, які значну частину своєї роботи
працюють за комп’ютерами, наприклад,
працівники бухгалтерії. У такому разі не слід
забувати й про них.

Поворотна фінансова допомога
від фізособи у ф. № 1ДФ
Чи відображати у ф. № 1ДФ суму
поворотної фінансової допомоги,
яка була надана фізособою підприємству та повертається підприємством
назад?
Відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ поворотна фінансова допомога — це
сума коштів, що надійшла платнику
податків у користування за договором, який
не передбачає нарахування процентів або
надання інших видів компенсацій у вигляді
плати за користування такими коштами,
та є обов’язковою до повернення. Саме ця
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ознака поворотної фінансової допомоги
(що вона є обов’язковою до повернення)
дає можливість фізичній особі — надавачу
допомоги не включати її до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу при поверненні від особи, що нею
користувалася, або при отриманні від інших
осіб (пп. 165.1.31 ПКУ).
Однак Порядком заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України
від 13.01.2015 р. № 4, передбачено, що
основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим
особам, яка повертається йому, та основна
сума поворотної фінансової допомоги, що
отримується платником податку, повинні
відображатися у розрахунку за ф. № 1ДФ з
ознакою доходу «153».
Отже, у випадку, описаному в запитанні,
в разі отримання фінансової допомоги від
фізичної особи підприємство у ф. № 1ДФ
нічого не показує, а під час повернення надавачу основної суми поворотної фінансової
допомоги підприємство має відображати її
у ф. № 1ДФ.
Якщо за умовами договору юридична особа повертає фізичній особі фінансову допомогу частинами у встановлені
терміни, то в розрахунку за ф. № 1ДФ,
що подається за результатами кварталу,
в якому відбулося повернення, відображається саме сума такої частини повернутої
допомоги.
Як правильно це відобразити? У графах
3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума
виплаченого доходу» вказується виплачена
сума за договором поворотної фінансової
допомоги, а у графах 4а «Сума нарахованого
податку» та 4 «Сума перерахованого податку»
проставляються нулі. Ознака доходу «153»
вказує, що дохід не оподатковується.
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На ваші запитання відповідає Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Зміна власника підприємства
та трудові договори
Чи необхідно переукладати трудові
договори в разі зміни власника підприємства?
Ні, переукладати трудові договори
не потрібно. Згідно зі ст. 36 КЗпП у разі
зміни власника підприємства, а також
його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) трудовий
договір з працівником продовжується.

Реорганізація підприємства
та (не)звільнення працівників
Унаслідок реорганізації підприємства скорочуються посади. Як
звільнити працівників? Чи потрібно
переукладати трудові договори з працівниками, які залишаються в штаті?
У разі розірвання роботодавцем трудового договору відповідно до п. 1 ст. 40
КЗпП для працівників передбачено
низку гарантій.
Про наступне вивільнення працівників
попереджають персонально не пізніше ніж
за два місяці (ст. 49(2) КЗпП). Якщо в новому штатному розписі посади працівників
відсутні і такі працівники попереджені про
вивільнення, вони продовжують працювати
(не менше ніж два місяці), одержуючи заробітну плату згідно із штатним розписом.
Звільнення працівників з ініціативи роботодавця може відбутися не раніше закінчення
двомісячного строку з моменту попередження. Та якщо працівник виявить бажання
припинити трудові відносини раніше ніж

закінчиться зазначений строк попередження
про звільнення, власник або уповноважений
ним орган має звільнити такого працівника
в строк, про який він просить.
Під час скорочення чисельності чи штату
працівників у зв’язку зі змінами в організації
виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з
більш високою кваліфікацією й продуктивністю праці. Якщо ж продуктивність праці й
кваліфікація однакові, перевага в залишенні
на роботі надається:
• сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
• особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
• працівникам із тривалим безперервним
стажем роботи на цьому підприємстві;
• працівникам, які навчаються у вищих
і середніх спеціальних навчальних закладах
без відриву від виробництва;
• учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від
22.10.1993 р. № 3551-ХІІ;
• авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських
пропозицій;
• працівникам, які отримали на цьому
підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;
• особам з числа депортованих з України впродовж п’яти років з часу повернення
на постійне місце проживання до України;
• працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової
служби за призовом під час мобілізації,
на особливий період, військової служби
за призовом осіб офіцерського складу та
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осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — упродовж двох років з
дня звільнення їх зі служби.
Іншим працівникам також може надаватися перевага в залишенні на роботі, але
за умови, що це передбачено законодавством
України. Під час реорганізації підприємства
в трудових правовідносинах настає правонаступництво. Дія попереднього договору
в такому випадку не припиняється, тобто
новий трудовий договір укладати не пот
рібно, і всі його положення зберігаються.

Утримання ПДФО з вартості
візитних карток
Чи потрібно сплачувати ПДФО з
вартості візитних карток, які видаються роботодавцем працівнику
і на яких вказані особисті дані працівника, логотип та реквізити роботодавця —
суб’єкта господарювання?
На думку податківців, яка вже довгий
час залишається незмінною, ПДФО з
вартості візитних карток слід сплачувати.
Позиція податківців ґрунтується на тому,
що візитні картки, виготовлені для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити суб’єкта господарювання та особисті
дані конкретного працівника, є додатковим
благом, отриманим платником податків від
роботодавця, і їх вартість включається до загального оподаткованого місячного доходу,
з якого утримується податок за ставкою 18 %.
Нагадаємо, що відповідно до пп. 14.1.47
ПКУ додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги та інші
види доходу, що виплачуються (надаються)
працівнику роботодавцем, якщо такий дохід
не є заробітною платою та не пов’язаний
з виконанням обов’язків трудового найму
або не є винагородою за договором ЦПХ.
До загального місячного (річного) оподат-
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ковуваного доходу працівника включається
дохід, отриманий як додаткове благо (пп. «е»
пп. 164.2.17 ПКУ).
На думку редакції, насамперед необхідно
зрозуміти, з якою метою роботодавець надає
працівникам візитні картки. Очевидно, що
вони необхідні для забезпечення діяльності
підприємства, а не для особистих цілей.
Тобто жодних додаткових благ працівник для
себе не отримує. Тому й доходу не виникає.
Витрати на придбання візиток з логотипом,
реквізитами підприємства та персональними
даними працівника — це витрати роботодавця, а не дохід працівника.

Перейменування підприємства
та записи в трудовій книжці
Підприємство перейменовується.
Чи необхідно вносити зміни до трудових книжок працівників і який
порядок внесення таких змін?
Так, необхідно внести зміни до трудових книжок працівників. Відповідно до п. 2.15 Інструкції про трудові
книжки якщо за час роботи працівника назва
підприємства змінюється, виправлення вносяться в трудову книжку в такому порядку:
• у графі 3 трудової книжки окремим
рядком робиться запис про перейменування
підприємства;
• у графі 4 зазначається підстава перейменування — наказ (рішення, розпорядження),
його дата та номер.

Збереження середнього заробітку
за підсумованого обліку робочого
часу
Працівник отримав повістку, в якій
було вказано про направлення його
на медичне обстеження. Працівник
працює за підсумованим обліком робочого
часу. Зміна в нього закінчилася о 07:00, і
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в цей же день він пішов на медобстеження.
Чи виплачувати йому середній заробіток
за цей день?
Середньомісячна заробітна плата
обчислюється, виходячи з виплат
за останні два календарних місяці
роботи, що передують події, з якою пов’язана
виплата. Працівникам, які пропрацювали
на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється,
виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (абзац третій п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100;
далі — Порядок № 100).
Слід також звернути увагу на застосування графіка роботи для розрахунку середньої зарплати. Якщо працівник працює
за підсумованим обліком робочого часу
і його графік не збігається з графіком роботи підприємства, кількість робочих днів
розраховується виходячи з графіка роботи
працівника, а не підприємства.
Якщо працівнику встановлено підсумований облік робочого часу, то нараховувати
виплати, що обчислюються із середньої заробітної плати, слід на підставі п. 8 Порядку
№ 100: шляхом множення середньоденного
(годинного) заробітку на кількість робочих
днів/годин, які мають бути оплачені за середнім заробітком, незважаючи на те, що за його
графіком роботи кількість відпрацьованих
годин менша ніж на підприємстві загалом.
Тож якщо в день медобстеження працівник не мав виходити на свою зміну, то й
оплачувати його не потрібно.

Як розрахувати середню
заробітну плату на період
військових зборів
Працівник надав повідомлення про
те, що він має прибути на військові
збори. Чи зберігати за ним місце
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роботи та середній заробіток? Чи компенсується підприємству середній заробіток?
Так, на період військових зборів
за працівником зберігається місце
роботи та виплачується середній заробіток, який компенсується військкоматами.
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від
25.03.1992 р. № 2232-XII (далі — Закон
№ 2232) військовозобов’язані можуть призиватися на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори (далі — збори). За призваними на збори військовозобов’язаними
на весь період зборів і резервістами на весь
час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду
до місця їх проведення і назад, зберігаються
місце роботи, а також займана посада та
середня заробітна плата на підприємстві,
в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності (частина 11
ст. 29 Закону № 2232).
Якщо працівник підприємства отримав
повістку військового комісаріату для проходження зборів, необхідно видати наказ
про увільнення його від роботи на цей час.
Наказ оформлюється на підставі повістки
військового комісаріату. Запис про увільнення
від роботи в трудову книжку не вноситься.
Відсутність працівника на робочому місці
відмічається в табелі обліку робочого часу
позначкою ІН (код «22»).
Далі з працівником слід провести грошові
розрахунки: виплатити зарплату за час роботи та середню зарплату за перші півмісяця
зборів. Надалі середня зарплата виплачується
в строки виплати заробітної плати.
Частиною 13 ст. 29 Закону № 2232
встановлено, що середня заробітна плата
військовозобов’язаним за весь період зборів і
резервістам за час виконання ними обов’язків
служби у військовому резерві виплачується
за рахунок коштів державного бюджету
України в порядку, встановленому КМУ. Такий
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порядок визначено постановою КМУ «Про
порядок і розміри грошового забезпечення та
заохочення військовозобов’язаних та резервістів» від 23.11.2006 р. № 1644 та Інструкцією
про умови виплати грошового забезпечення
та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженою наказом Міноборони
України від 12.03.2007 р. № 80 (далі —
Інструкція № 80).
Витрати роботодавця на виплату середньої
заробітної плати працівникам, призваним
на збори, компенсуються військовими комісаріатами на умовах, визначених п. 12
Інструкції № 80. Для цього вони подають
до військового комісаріату, в якому перебувають на обліку військовозобов’язані,
рахунки. До рахунків додаються відомості
на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним, призваним
на збори, згідно з Інструкцією № 80.

Зарплата мобілізованому
сезонному працівнику
Працівник працював на сезонних роботах з травня по листопад. У травні його мобілізували.
Упродовж якого часу підприємство має
виплачувати йому середній заробіток:
до його демобілізації чи лише протягом
строку, на який укладено трудовий договір?
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану
на строк до закінчення особливого періоду
або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада та середній
заробіток на підприємстві (частина третя
ст. 119 КЗпП).
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Іншими словами, за працівниками, призваними на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період
на строк до закінчення особливого періоду
або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада й виплачується
середній заробіток.

Поділ на частини додаткової
відпустки
Чи підлягає поділу на частини щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день? Чи має
право працівник узяти щорічну додаткову
відпустку в повному обсязі, не відпрацювавши відповідного робочого періоду (в будьякий час або наприкінці робочого року)?
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 (ст. 12
Закону про відпустки).
До щорічних відпусток належать:
• щорічна основна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки);
• додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7
Закону про відпустки);
• додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки)
та інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством.
Відповідно до пункту другого ст. 8 Закону про відпустки працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна
додаткова відпустка за особливий характер
праці тривалістю до семи календарних днів
згідно зі списками посад, робіт та професій,
визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість цієї відпустки
встановлюється колективним договором з
кожного виду робіт, професій та посад чи

13

14

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

трудовим договором залежно від часу зай
нятості працівника в цих умовах.
Таким чином, щорічна додаткова відпустка
за ненормований робочий день може бути
поділена на частини.
Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно
до часу, відпрацьованого на роботі, що дає
право на цю відпустку (п. 8 Рекомендацій
щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці України від
10.10.1997 р. № 7).
Крім того, під час надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер
праці, в т. ч. за ненормований робочий день,
слід ураховувати частину другу ст. 9 Закону
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про відпустки, де наведено вичерпний перелік періодів часу, що зараховуються до стажу
роботи, який дає право на щорічну додаткову
відпустку, а саме:
• час фактичної роботи із шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих
умовах не менш як половину тривалості
робочого дня, встановленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або
посади;
• час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу зі шкідливими, важкими
умовами праці;
• час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу
роботу, на якій вони не зазнають впливу
несприятливих виробничих факторів.

На ваші запитання відповідає Ольга ГУМЕНЮК, експерт із питань
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Робота за договором ЦПХ і право
на «декретну» допомогу
Жінка протягом тривалого часу
по липень 2016 р. виконувала роботи для підприємства згідно з укладеними договорами цивільно-правового характеру. Замовник робіт своєчасно
та в повному обсязі сплатив належні суми
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування із сум
винагороди за такими договорами. Чи має
жінка право в серпні 2016 р. отримати допомогу по вагітності та пологах за рахунок
коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності?
Статею 18 Закону України «Про за
гальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.

№ 1105-ХІV передбачено, що страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
підлягають особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форми власності та господарювання, у т. ч.
в іноземних дипломатичних та консульських
установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані
на виборні посади в органах влади.
Оскільки жінка не перебуває у трудових
відносинах, вона не є застрахованою особою
і права на матеріальне забезпечення по вагітності та пологах за рахунок коштів ФСС з ТВП
не має. Водночас слід зазначити, що згідно зі
ст. 10 Закону про ЄСВ така особа позбавлена
права брати участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні (крім
пенсійного страхування) і на добровільних
засадах.
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ОПЛАТА ТРУДА

Перевод работников:
на что обратить
внимание бухгалтеру

За ініціативою журналу «Заработная плата» вже більше року відбуваються безкоштовні вебінари, присвячені різним темам. Під час вересневого вебінару, який проводила науковий
редактор журналу «Заработная плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, були розглянуті питання, що стосувалися переведення працівників. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, які
прозвучали під час вебінару

Працівник, який працює за сумісництвом і звільнений з основного
місця роботи, висловив бажання,
щоб на підприємстві, де він працює як
сумісник, його прийняли за основним
місцем роботи. Якими мають бути дії
підприємства?
У такому випадку слід звільнити працівника з роботи за сумісництвом та
прийняти на основне місце роботи.
Під час прийняття працівника на основне
місце роботи необхідно дотримуватися такої
послідовності дій:
• працівник має написати заяву про
прийняття на роботу;
• на підставі заяви працівника видається
наказ про його прийняття на роботу, з яким
його має бути ознайомлено під підпис. Згідно
з нормами ст. 26 КЗпП під час укладення
трудового договору угодою сторін може бути

обумовлене випробування. Умови щодо встановлення випробувального терміну мають бути
викладені в наказі про прийняття на роботу;
• оформлюється особова картка працівника за ф. № П‑2, затверджена наказом Державного комітету статистики та Міністерства оборони України від
25.12.2009 р. № 495/656;
• не пізніше ніж через п’ять днів вноситься
запис до трудової книжки. Працівник має
ознайомитися із таким записом під підпис
у картці за ф. № П‑2.
Кадровик випадково дізналася про
звільнення працівника-сумісника
за основним місцем роботи. З невідомих причин він не повідомив про це
і вже рік не має основного місця роботи.
Чи покладається за такої ситуації якась
відповідальність на роботодавця, у якого
працівник працює за сумісництвом?
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Працівник працює за сумісництвом,
а на основному місці роботи його
звільнили. Як слід вчинити, якщо
працівник не виявляє бажання працювати на цьому підприємстві за основним
місцем роботи?
Порядок дій роботодавця працівника-сумісника в таких ситуаціях
законодавством не врегульовано.
Тому вважаємо, що роботодавець у таких
випадках жодної відповідальності не несе,
адже працівник не зобов’язаний повідом
ляти про звільнення за основним місцем
роботи. Вважається, що він і надалі працює
за сумісництвом.
У той же час, наприклад, якщо зарплата
працівника-сумісника нижче мінімальної, то
ЄСВ справляється з її фактичної суми. Чому
ця норма має поширювати на працівника,
який є сумісником, але не має основного
місця роботи? Відповідь на це запитання
відсутня.
Працівниця, яка працює на підприємстві хімічної промисловості
та виконує роботи із шкідливими
умовами праці, надала довідку про вагітність. Якими мають бути дії підприємства?
Чи потрібно таку працівницю перевести
на робоче місце, розташоване за межами
території підприємства?
Згідно зі ст. 178 КЗпП вагітні жінки
відповідно до медичного висновку
переводяться на іншу роботу, яка є
легшою і виключає вплив несприятливих
виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Якщо заробіток вагітної жінки на роботі,
куди її переведено, є вищим, ніж той, який
вона отримувала до переведення, їй виплачується фактичний заробіток.
Якщо роботодавець не може вирішити
питання щодо переведення жінки на лег-
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шу роботу, вагітна жінка до переведення
на таку роботу підлягає звільненню від роботи
на підставі частини другої ст. 178 КЗпП. Таке
звільнення від роботи не означає припинення
трудового договору, мається на увазі тимчасове звільнення від виконання роботи,
обумовленої трудовим договором, зі збереженням середнього заробітку за цією роботою
до вирішення питання про її переведення.
У зв’язку з реорганізацією в держустанові посада головного бухгалтера,
яку обіймає працівниця, з певної
дати не належатиме до посади державної
служби відповідно до Закону України
«Про державну службу» від 10.12.2015 р.
№ 889-VIII. Як вчинити в такому випадку:
звільнити державного службовця згідно зі
ст. 40 КЗпП за скороченням і знову прий
няти на ту ж посаду зі статусом службовця
чи відповідно до ст. 32 КЗпП перевести
на іншу посаду?
Вважаємо, що в цій ситуації слід застосувати норму ст. 32 КЗпП, адже
має місце зміна істотних умов праці:
заробітної плати та пільг. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати
праці, пільг, режиму роботи, встановлення
або скасування неповного робочого часу,
суміщення професій, зміну розрядів і най
менування посад тощо) працівник має бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
У цех для термінового виконання
ремонту тимчасово (з 15.09.2016 р.
до 20.10.2016 р.) переводять працівника та направляють його у зв’язку з цим
у відрядження з 16.09.2016 р. до 20.10.2016 р.
на дільницю, розташовану в іншому місті.
Термін відрядження було продовжено, через
те що до 20.10.2016 р. ремонт не встигли
завершити. Чи необхідно продовжити
термін тимчасового переведення і якою
датою видавати такий наказ?
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Так, термін тимчасового переведення
працівника необхідно продовжити.
Наказ слід датувати днем, коли стало відомо про обставини, які потребують
продовження часу переведення, і вказати
в ньому період з 20.10.2016 р. до нової дати
завершення ремонту (або події як такої).
Який оклад слід встановити за суміщуваною посадою і чи має він
відповідати штатному розпису? Чи
існує обмеження щодо суми такого окладу?
Відповідно до ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи, провадиться доплата за суміщення
професій (посад) або виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій
(посад) або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника встановлюються
на умовах, передбачених у колективному
договорі.
Який порядок дій у разі документального оформлення переведення
працівника на іншу роботу на тому
самому підприємстві?
По-перше, документальне оформлення переведення працівника розпочинається з перевірки наявності підстави
для такого переведення, а саме доповідної
записки кадрової служби чи безпосереднього керівника відділу (із зазначенням згоди
працівника) або заяви працівника.
По-друге, слід видати наказ, розпорядча
частина якого має містити:
• прізвище, ім’я, по батькові працівника;
• назву посади, з якої його переводять;
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• назву посади, на яку переводять працівника;
• розмір посадового окладу за новою
посадою;
• дату, з якої відбувається переведення;
• характер переведення (постійно чи
тимчасово). Якщо тимчасово, слід вказати
строк (наприклад, на два місяці тощо) або
термін (наприклад, до 31.10.2016 р.) переведення.
Записи про тимчасове переведення
на іншу роботу в разі простою, виробничої
потреби та в інших випадках, передбачених законодавством, до трудової книжки
не вносяться.
Чи слід вносити запис до трудової
книжки працівника в разі його переведення на легшу роботу?
Законодавством передбачено випадки, коли
роботодавець зобов’язаний перевести працівника на легшу роботу. Зокрема, якщо він
потребує цього за станом здоров’я. У такому
разі роботодавець за згодою працівника має
перевести його на легшу роботу відповідно
до медичного висновку тимчасово або без
обмеження строку на підставі ст. 170 КЗпП.
Тобто таке переведення може бути як постійним, так і тимчасовим, а також ініційованим
як роботодавцем, так і працівником.
Відповідно до висновку щодо стійкої втрати професійної працездатності та необхідності
постійного переведення, який надає МСЕК,
підприємство має видати наказ. У цьому
разі запис до трудової книжки вноситься
за пп. 2.2–2.4 Інструкції про трудові книжки.
За необхідності тимчасового переведення
наказ має бути видано на підставі медичного
висновку, затвердженого лікарсько-консультаційною комісією медичної установи за місцем проживання чи роботи працівника, де
має бути зазначено тривалість переведення
та характер виконуваної роботи. Наказ про
повернення на попередню роботу видавати
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не потрібно, адже в наказі про переведення
зазначається дата закінчення строку тимчасового переведення. До виконання поперед
ньої роботи працівник може повернутися
і без видання окремого наказу про вихід
на роботу. Запис до трудової книжки в цьому
випадку вносити не потрібно.
Чи зберігається попередній середній заробіток у разі переведення
на легшу роботу?
У разі переведення за станом здоров’я
на легшу нижче оплачувану роботу
за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох
тижнів із дня переведення, а у випадках,
передбачених законодавством, — на весь
час виконання нижче оплачуваної роботи.
Чи можливе переведення на іншу
роботу під час простою?
Простій — це призупинення роботи,
викликане відсутністю організаційних
або технічних умов, необхідних для
виконання роботи, невідворотною силою
або іншими обставинами. Переведення може
бути встановлене на весь час простою, однак
через те що простій — тимчасове явище,
переведення також є тимчасовим і регулюється ст. 34 КЗпП. Згідно з цією статтею
переведення можливе як на тому ж самому
підприємстві (на весь час простою), так і
на інше підприємство, розташоване в тій же
місцевості, строк якого обмежено місяцем.
Переведення з таких підстав відбувається з
ініціативи керівника підприємства, і в цьому
випадку необхідна згода працівника. На відміну від переведення відповідно до частини
другої ст. 33 КЗпП відмова працівника від
такого переведення не може бути підставою
для притягнення його до дисциплінарної
відповідальності чи для позбавлення премії
повністю або частково.
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Записи про тимчасове переведення до трудової книжки працівника не вносяться, але
фахівці з трудового права все ж рекомендують вности до трудових книжок відомості
про тимчасове переведення працівника
на роботу, з якою законодавство пов’язує
надання пільг.
Тимчасове переведення в разі простою,
як і будь-яке інше переведення, оформляється наказом по підприємству, але із
зазначенням причин і строку (терміну)
переведення. У разі переведення з таких
підстав має враховуватися спеціальність і
кваліфікація працівника згідно з фаховою
підготовкою, а не займаною посадою або
кваліфікаційними обов’язками, визначеними трудовим договором щодо виконуваної
роботи до настання простою.
Якими мають бути умови та підстави переміщення працівника?
Переміщення працівника на тому ж
підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ
у тій самій місцевості, доручення роботи
на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади,
обумовленої трудовим договором, не потребує згоди працівника і не вважається
переведенням на іншу роботу (частина друга
ст. 32 КЗпП). Утім, роботодавець не має
права переміщати працівника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров’я.
Переміщення оформлюється наказом.
Якщо в результаті переміщення з незалежних від працівника причин зменшується
його заробіток, доплата до попередньої
середньої заробітної плати працівника провадиться протягом двох місяців з дня переміщення.
Чи встановлюються доплати пра
цівникам, яких переводять на роботу в іншу місцевість?
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Переведенням на іншу роботу вважається також переведення працівника
для подальшої його роботи в іншу
місцевість (частина перша ст. 32 КЗпП). Таке
направлення можливе, наприклад, якщо
в цій місцевості розташований структурний
підрозділ підприємства, з яким працівник
перебуває в трудових відносинах.
Працівникам, які у зв’язку з переведенням
переїжджають на роботу в іншу місцевість,
виплачують компенсації та відшкодовують
витрати згідно з п. 1 постанови КМУ «Про
гарантії та компенсації при переїзді на роботу
в іншу місцевість» від 02.03.1998 р. № 255,
ст. 12 Закону про оплату праці, ст. 120 КЗпП.
Для чіткого оформлення цю норму КЗпП
слід вказати в наказі про переведення працівника. Крім обов’язкового видання наказу
запис про переведення вноситься до трудової
книжки, особової картки та інших облікових
документів працівника.
За чиєю ініціативою можливе переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві?
Переведення на іншу роботу на тому ж
підприємстві допускається тільки
за згодою працівника (за винятком
випадків, передбачених у ст. 33 КЗпП та
інших випадках, визначених законодавством), хоча форми надання такої згоди
законодавством не передбачено. Ініціатива
переведення на іншу роботу може належати
як працівникові, так і роботодавцю.

У першому випадку на ім’я керівника
подається заява про переведення, у другому — доповідна (службова) записка кадрової служби або безпосереднього керівника
відділу, де працює особа. В обох випадках
на підприємстві має бути видано наказ про
переведення працівника на іншу роботу.
У разі видання наказу на підставі доповідної
записки керівника відділу згода працівника
підтверджується записом про це. Якщо наказ
видано на підставі заяви працівника, запису
про згоду може не бути, адже подана заява
і є згодою.
Які підстави є для переведення вагітних жінок та жінок, які мають
дітей віком до трьох років, на легшу
роботу? Чи вноситься запис про переведення до трудової книжки?
Підставами для переведення вагітних
жінок та жінок, які мають дітей віком
до трьох років, є:
• заява працівниці;
• довідка дільничного лікаря дитячої
поліклініки.
У наказі про таке переведення слід зазначити:
• прізвище, ім’я, по батькові працівниці;
• посаду, з якої її переводять;
• посаду, на яку переводять працівницю;
• період, на який її переводять;
• факт збереження середнього заробітку.
Внесення запису про тимчасове переведення до трудової книжки не передбачене.

ЧИТАЙТЕ в наступних номерах:
Із сумісництва — на основне місце роботи: звільнення чи переведення
У статті буде розглянуто питання щодо зміни працівником місця роботи за сумісництвом
на основне чи навпаки та наслідки таких дій під час подання податкової звітності
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Сегодня в рубрике:

Прогул: алгоритм
увольнения

c. 20

Подделка документов:
как действовать

c. 30

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

ПРОГУЛ:

алгоритм звільнення
Зазвичай сумлінний працівник попереджає про свою відсутність
на роботі. Така ситуація може виникнути з різних причин: затори,
тривале очікування транспорту, хвороба рідних тощо. У такому
випадку керівник знає, як діяти. Але як вчинити, якщо працівник
залишив територію підприємства або взагалі не з’явився на
роботу в робочий день і роботодавцю невідома причина його
відсутності? Розглянемо це в статті
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асамперед слід наголосити, що звільнення працівника за прогул є ініціативою роботодавця і в законодавстві
визначене як розірвання трудового договору,
що означає його припинення за одностороннім волевиявленням роботодавця. Підстава
для такого звільнення передбачена п. 4 ст. 40
КЗпП. У частині першій цієї статті зазначено,
що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий
договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані роботодавцем у випадку прогулу (в т. ч. відсутності на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня)
без поважних причин.

Що таке прогул
Оскільки КЗпП не дає прямого визначення
поняття «прогул», для його тлумачення слід
звернутися до п. 24 постанови Пленуму Верхов
ного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9). У ньому зазначено,
що прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого
дня, так і більше трьох годин безперервно
або сумарно протягом робочого дня без поважних причин. Отже, необов’язково, щоб
саме понад три години поспіль працівник був
відсутній на роботі — відсутністю впродовж
більше трьох годин вважатиметься і сума
таких годин протягом дня.
Навіть якщо працівник вперше або одноразово здійснив прогул, роботодавець має
право його звільнити. Застосовуючи «юридичну» мову, звільнення в цьому випадку
виступає як захід стягнення за порушення
трудової дисципліни.
Нагадаємо, що звільнення працівника
за прогул є правом, а не обов’язком роботодавця. Відповідно до ст. 147 КЗпП крім
звільнення за порушення трудової дисцип
ліни до працівника може бути застосовано
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такий вид стягнення, як догана. Але за таке
порушення може бути застосоване лише
одне дисциплінарне стягнення (або догана,
або звільнення).
Наголосимо, що головною умовою звільнення за прогул є відсутність працівника
на роботі без поважних причин. Згідно з
п. 24 Постанови № 9 прогулом без поважної
причини вважаються:
• самовільне використання (без погодження з роботодавцем) днів відгулів;
• самовільне використання (без погодження з роботодавцем) відпустки;
• залишення роботи до закінчення строку
трудового договору (за відсутності права
на його дострокове розірвання);
• залишення роботи до закінчення строку,
який працівник зобов’язаний пропрацювати
за призначенням після закінчення вищого
чи середнього спеціального навчального
закладу;
• залишення роботи до закінчення двотижневого терміну попередження роботодавця про звільнення за бажанням працівника
(ст. 38 КЗпП), за умови, що він не мав поважних причин для звільнення в день, про
який просить.
Розірванню трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 4 ст. 40 КЗпП передують
певні дії. Про це далі.

Як зафіксувати прогул
Звільнення за прогул без поважних причин
є заходом дисциплінарного стягнення, для
застосування якого мають бути дотримані
певні умови.
По-перше, це додержання строків, передбачених ст. 148 КЗпП. Дисциплінарне
стягнення застосовується безпосередньо
за виявленням проступку, але не пізніше
одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
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або перебуванням його у відпустці та не може
бути накладене пізніше шести місяців з дня
вчинення проступку.
Тому роботодавцю необхідно належним
чином оформити факт відсутності працівника
на роботі. Підтвердженням факту вчинення
працівником дисциплінарного порушення
може бути доповідна/службова записки
та інший документ. Якщо у працівника є
безпосередній керівник, його відсутність
на робочому місці може бути зафіксована
в доповідній записці керівника. Це може
зробити й кадрова служба, яка, наприклад,
виявить відсутність запису в журналі реєстрації виходу на роботу й відобразить це
в табелі обліку робочого часу.
До визначення причини відсутності працівника цей день може табелюватися як неявка з нез’ясованих причин, що у ф. № П‑5
«Табель обліку використання робочого часу»,
затвердженій наказом Державного комітету
статистики України від 05.12.2008 р. № 489,
позначається буквеним кодом «НЗ», або
цифровим кодом «28».
Як правило, у разі залишення працівником місця роботи без дозволу керівника або
невиходу на роботу без поважних причин
складається відповідний акт (додаток 1). Для
з’ясування причин відсутності працівника
доцільно створити комісію. Зазвичай до неї
входять безпосередній керівник працівника,
представник кадрової служби, працівники відділу, в якому працює порушник, та представник
профспілки (за її наявності на підприємстві).
Якщо працівник був відсутній на роботі без
поважних причин більше трьох годин протягом робочого дня — складається один акт
про його відсутність. Крім акта про відсутність
працівника прогул без поважних причин має
відображатися в табелі. Згідно з таблицею
позначень за буквеними кодами днів явок
працівника прогул відмічається позначкою
«ПР». Крім цього, якщо працівник упродовж
дня і пропрацював деякий час, і був відсутній
на робочому місці більше трьох годин без доз
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волу керівництва, до табеля обліку робочого
часу має бути занесена кількість фактично
відпрацьованих працівником годин. Отже,
в табелі можна поставити відмітку «04:15/
ПР» (за умови 8-годинного робочого дня),
де «04:15» означатиме кількість годин, в які
працівник фактично працював, а «ПР» — інші
3 години 45 хвилин, коли він був відсутній
на роботі без поважних причин.
Наголосимо, якщо працівник не з’явився
на роботі протягом усього дня та, наприклад,
продовжує не з’являтися на роботу впродовж
тривалого часу, його відсутність має фіксуватися щоденно. Це зумовлено тим, що
в разі невиходу працівника на роботу протягом тривалого періоду документами про
відсутність особи з поважних причин може
бути підтверджена лише частина цього часу.
По-друге, в обов’язковому порядку до застосування дисциплінарного стягнення
роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові
пояснення згідно зі ст. 149 КЗпП. Цей нюанс
є вагомим фактом для звільнення, тому нех
тувати ним не можна. Пояснень працівник
може не надати, але без вимоги їх отримати
звільнення працівника за п. 4 ст. 40 КЗпП
вважатиметься таким, що здійснене з порушенням установленого порядку. Нормою
законодавства передбачено лише зажадати від працівника письмові пояснення,
а не обов’язок їх отримати.
Оскільки законодавством чітко не встановлено, як саме це має бути зроблено,
свою вимогу роботодавець може оформити
у вигляді повідомлення про необхідність надати письмове пояснення (додаток 2). Цей
документ оформляється в довільній формі.
Якщо працівник не з’являється на роботу
протягом кількох днів і не повідомляє про
причину своєї відсутності, такий документ
необхідно надіслати за місцем його проживання згідно з державною реєстрацією
або за місцем фактичного проживання. Як
правило, ця інформація міститься в особовій
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справі. Надсилаючи лист із повідомленням
про необхідність надати письмове пояснення,
слід скласти опис вкладеного, в якому чітко
вказати, що працівнику направляється вимога надати пояснення в письмовій формі.
Якщо після вчиненого прогулу працівник
приступив до роботи, повідомлення бажано
оформити у двох примірниках. Обидва підписуються працівником, один з яких залишається у працівника, а другий зберігається
у відділі кадрів як підтвердження.
Якщо ж працівник відмовляється ставити
підпис про отримання такого повідомлення
або надавати пояснення щодо своєї відсутності на роботі, бажано також скласти
відповідний акт (додаток 3).
Роботодавець, оскільки звільнення відбуватиметься за його ініціативою, має зібрати
якнайбільше документів, які підтвердять
правильність прийнятого рішення щодо
звільнення працівника за прогул без поважних причин.
Якщо працівник погоджується надати
письмове пояснення своєї відсутності на роботі, це оформляється у вигляді пояснювальної
записки (додаток 4), в якій він має описати
причини відсутності. На цьому етапі роботодавець розглядає їх поважність.
До поважних причин можна віднести:
• доведену непрацездатність працівника, навіть якщо вона не була підтверджена
листком непрацездатності;
• відмову працівника від переміщення,
якщо робота протипоказана йому за станом
здоров’я.
Відповідно до листа Міністерства праці та
соціальної політики України від 20.11.2006 р.
№ 270/06/187-06 поважними можуть бути
визнані й причини сімейно-побутового характеру, якщо вихід працівника на роботу
за наявності таких обставин міг заподіяти
працівникові або іншим особам шкоду.
Зауважимо, що згідно із судовою практикою невихід працівника на роботу у зв’язку з
незаконним переведенням не можна вважати
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прогулом без поважних причин. Працівник,
який відмовився від переведення на більш
легку роботу, якої він відповідно до медичного висновку потребував за станом здоров’я,
не може бути звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП.

Підготовчі заходи
Звільнення працівника за прогул не допускається в період його тимчасової непрацездатності. Інколи роботодавець з метою
підтвердження перебування працівника
на лікарняному направляє до лікувального
закладу запит щодо звернення працівника
за медичною допомогою за місцем його
проживання.
Слід наголосити, що така інформація належить до конфіденційної відповідно до п. 2
ст. 11 Закону України «Про інформацію»
від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Окрім цього,
фізична особа також має право не тільки
на таємницю про стан свого здоров’я, діагноз
та про відомості, одержані під час її медичного обстеження, а також на таємницю щодо
факту звернення за медичною допомогою
згідно зі ст. 286 Цивільного кодексу України
та ст. 39(1) Основ законодавства України про
охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-XII.
Тому для отримання такої інформації роботодавцеві необхідно врахувати це та з
розумінням поставитися до того, що в разі
звернення до медичного закладу він отримає відмову.
Нагадаємо, що звільнення за прогул без
поважної причини також не може відбуватися
в період перебування працівника у відпустці.
Вид відпустки в цьому випадку значення
не має. Наказ про надання відпустки видається керівником підприємства, тому про
її початок та дату закінчення йому відомо
(на відміну від листка непрацездатності).
Отже, зважаючи на наявність цієї інформації,
звільнити працівника в цей період керівник
підприємства не може.
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Зауважимо, що для звільнення працівника за прогул необхідно отримати згоду
виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника),
членом якої є працівник, що передбачено
частиною першою ст. 43 КЗпП. Відповідно
до цієї статті письмове подання роботодавця про звільнення працівника за прогул
профспілка має розглянути в 15-денний
термін у присутності працівника. Розгляд
подання в разі його відсутності допускається
лише за письмовою заявою особи. Якщо
працівник або його представник не з’явився
на засідання, розгляд заяви відкладається
до наступного засідання в межах строку,
визначеного частиною другою ст. 43 КЗпП.
У разі повторної неявки працівника або його
представника без поважних причин подання
може розглядатися за їх відсутності.
Профспілка повідомляє роботодавця
про прийняте рішення у письмовій формі
в триденний строк після його ухвалення.
Якщо цей строк пропущено, вважається,
що профспілка надала згоду на розірвання
трудового договору.
Рішення профспілки про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору
має бути обґрунтованим. За інших умов
роботодавець має право звільнити працівника без згоди профспілки. Для звільнення
працівника після отримання такої згоди
роботодавцю відводиться не більше місяця
з дня одержання згоди профспілки.
Доцільним буде нагадати, що якщо працівник не є членом первинної профспілкової
організації, що діє на підприємстві, або ж
на підприємстві взагалі немає профспілкової організації, звільнення проводиться без
згоди профспілки (ст. 43(1) КЗпП).

Коли звільняти
Усталеною є думка, що звільнення працівника відбувається в останній день роботи. Але
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в разі звільнення за прогул постає питання
щодо дати розірвання трудового договору.
Якщо працівник після вчиненого прогулу
приступає до роботи, дата звільнення збігатиметься з датою видання наказу. Наприклад,
прогул задокументовано 31.08.2016 р., але
01.09.2016 р. працівник прийшов на роботу
та надав пояснення своєї відсутності. Якщо
поважність причин не підтверджено, роботодавець звільняє його 01.09.2016 р.
Ще один варіант дати звільнення, який
підприємства часто застосовують, — це розірвання трудових відносин з працівником,
який вчинив прогул, з першого дня невиходу
працівника на роботу, незважаючи на дату
видачі наказу. Така ситуація часто виникає
в разі тривалої відсутності працівника на роботі без поважних причин.
Наприклад, якщо прогули вчинено з
31.08.2016 р. по 26.09.2016 р. і працівник
так і не з’являється на роботі, роботодавець приймає рішення про його звільнення
шляхом видання наказу 26.09.2016 р., але
в тексті наказу зазначають, що працівника
звільнено останнім днем фактичної роботи,
тобто 31.08.2016 р.
Такі дії, на думку автора, є помилковими,
адже працівник (упродовж часу нез’явлення
на роботі) враховується в статистичну звітність, тобто залишається фактичним працівником підприємства. Також важливим є той
факт, що в разі звільнення працівника виплата
всіх сум, що належать йому від підприємства,
має проводитися в день звільнення (ст. 116
КЗпП), а в разі його звільнення «заднім»
числом роботодавець порушує норми закону.
Окрім цього, згідно з п. 2.27 Інструкції про
трудові книжки днем звільнення вважається
останній день роботи. Зауважимо, що йдеться
про останній день перебування працівника
в трудових відносинах з підприємством,
а не фактичний день роботи. Отже, звільнення
має відбуватися 26.09.2016 р.
Звернемо вашу увагу, що незважаючи
на вищевикладений алгоритм звільнення
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за п. 4 ст. 40 КЗпП є перелік осіб, звільнення
яких з ініціативи роботодавця не допускається. Це особи, на яких поширюються
гарантії, передбачені ст. 184 КЗпП, а саме:
• вагітні жінки;
• жінки, які мають дітей віком до трьох
років;
• жінки, які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку за медичним висновком;
• одинокі матері за наявності дитини
віком до 14 років або дитини-інваліда; (дитина — це особа віком до 18 років (повноліття),
якщо згідно із законом вона не набуває прав
повнолітньої раніше).
Також відповідно до ст. 186(1) КЗпП ці
гарантії поширюються на батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також на опікунів (піклувальників).
Звільнення працівників, які не виходять
на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції
або які залишаються в таких районах під час
проведення антитерористичної операції і
не мають змоги виходити на роботу у зв’язку
з небезпекою для життя та здоров’я, з ініціативи роботодавця також є недопустимим.
Про це йдеться в листі Міністерства соціальної політики України від 10.06.2015 р.
№ 232/06/186-15.
Певні обмеження передбачені для працівників молодше 18 років, хоча звільнення з
ініціативи роботодавця допускається, крім
додержання загального порядку звільнення,
тільки за згодою районної (міської) служби
у справах дітей (ст. 198 КЗпП).
Період, який працівник «прогулював»,
не оплачується, а тому й виключається зі
стажу роботи, який дає право на щорічну
відпустку. Зазначимо, що в разі звільнення
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за порушення трудової дисципліни працівник не має права використати відпустку з
подальшим звільненням відповідно до ст. 3
Закону про відпустки.
У день звільнення видається наказ (додаток 5), згідно з яким працівнику виплачується заробітна плата і грошова компенсація за всі дні невикористаних щорічних,
а також додаткових відпусток працівникам,
які мають дітей. За період роботи, який він
відпрацював, право на грошову компенсацію
за ним зберігається. Наголосимо, що під час
розрахунку днів невикористаної відпустки
слід виключати період, коли працівником
вчинено прогул без поважних причин (ст. 9
Закону про відпустки). Після підписання
наказ реєструють у журналі реєстрації наказів з кадрових питань.
Під час звільнення обов’язково видається
копія наказу. З нею працівник може звернутися до суду для вирішення трудових спорів.
Трудова книжка працівника заповнюється
шляхом внесення до неї запису відповідно
до наказу та п. 2.4 Інструкції про трудові
книжки та видається працівникові в останній
день роботи (додаток 6).
У день звільнення працівник має ознайомитися та поставити свій підпис у наказі
про звільнення, особовій справі та журналі
обліку руху трудових книжок. У разі відмови
працівника отримати трудову книжку слід
скласти акт про його відмову, який необхідно
засвідчити підписами працівників, присутніх
при цьому.
У разі відсутності працівника на роботі
в день звільнення роботодавець повинен
надіслати йому поштове повідомлення про
необхідність отримати трудову книжку
(п. 4.2 Інструкції про трудові книжки). Пересилання трудової книжки поштою дозволяється тільки за письмовою згодою працівника
(тобто заявою).
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Зразок акта про відсутність працівника на роботі

Додаток 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТАРС-СЕРВІС»
АКТ
31.08.2016 № 12
м. Кропивницький
Про відсутність на роботі
Руденка М. А.
Нами, начальником відділу маркетингу Луцик Юрієм Валентиновичем, начальником
відділу кадрів Савчук Людмилою Андріївною та фахівцем з методів розширення ринку
збуту Заєць Оксаною Іванівною, складено цей акт про те, що в середу 31.08.2016 р.
консультант з маркетингу Руденко Михайло Андрійович протягом робочого дня з
09:00 до 18:00 був відсутній на робочому місці та на території підприємства загалом.
Загальна тривалість відсутності на роботі Руденка М. А. 31 серпня 2016 р. становить
8 (вісім) годин.
На момент складання акта Руденко М. А. відсутній на роботі.
Начальник відділу маркетингу		
Начальник відділу кадрів				
Фахівець з методів розширення ринку збуту

Луцик		
Савчук		
Заєць 		

Ю. В. Луцик
Л. А. Савчук
О. І. Заєць
Додаток 2

Зразок повідомлення працівника про необхідність надати письмові пояснення
м. Кропивницький

Повідомлення
Руденку Михайлу Андрійовичу
консультанту з маркетингу

01.09.2016

31.08.2016 р. (середа) Вами було вчинено порушення трудової дисципліни — ви
були відсутні на роботі протягом робочого дня з 09:00 до 18:00. Просимо Вас надати
письмові пояснення щодо причин вчиненого Вами порушення у строк до 30.09.2016 р.
Начальник відділу кадрів
Повідомлення отримав
________________ М. А. Руденко
«___» __________ 2016 р.

Савчук

Л. А. Савчук
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Додаток 3
Зразок акта про відмову працівника від ознайомлення з повідомленням
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТАРС-СЕРВІС»
АКТ
05.09.2016 № 15
м. Кропивницький
Про відмову від ознайомлення
з повідомленням
Нами, начальником відділу маркетингу Луцик Юрієм Валентиновичем, начальником
відділу кадрів Савчук Людмилою Андріївною та фахівцем з методів розширення ринку
збуту Заєць Оксаною Іванівною, складено цей акт про те, що 01.09.2016 р. консультанту
з маркетингу Руденку Михайлу Андрійовичу було зачитано вголос та вручено примірник
повідомлення про необхідність надати письмові пояснення на ім’я директора підприємства
щодо відсутності його на роботі 31.08.2016 р. протягом робочого дня з 09:00 до 18:00.
Руденко М. А. відмовився поставити свій підпис під зазначеним повідомленням.
Начальник відділу маркетингу			
Начальник відділу кадрів				
Фахівець з методів розширення ринку збуту

Луцик		
Савчук		
Заєць 		

Ю. В. Луцик
Л. А. Савчук
О. І. Заєць

З актом ознайомлений
консультант з маркетингу				
Руденко
М. А. Руденко
05.09.2016
Зразок акта про відмову працівника надати письмові пояснення
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТАРС-СЕРВІС»
АКТ
06.09.2016 № 15
м. Кропивницький
Про відмову надати
письмові пояснення
Нами, начальником відділу маркетингу Луцик Юрієм Валентиновичем, начальником відділу кадрів Савчук Людмилою Андріївною та фахівцем з методів розширення
ринку збуту Заєць Оксаною Іванівною, складено цей акт про те, що консультант з
маркетингу Руденко Михайло Андрійович у нашій присутності відмовився надати пись-
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мові пояснення щодо його відсутності на роботі протягом робочого дня 31.08.2016 р.
(середа) з 09:00 до 18:00.
Причину відмови Руденко М. А. не пояснив.
Начальник відділу маркетингу			
Начальник відділу кадрів				
Фахівець з методів розширення ринку збуту		

Луцик		
Савчук		
Заєць 		

Ю. В. Луцик
Л. А. Савчук
О. І. Заєць

З актом ознайомлений
консультант з маркетингу		
Руденко
М. А. Руденко
06.09.2016
Додаток 4
Зразок пояснювальної записки працівника про відсутність на роботі
Директору ТОВ «ТАРС-СЕРВІС»
Солдатенко І. Л.
консультанта з маркетингу
Руденка М. А.
Пояснювальна записка
31.08.2016 р. я був відсутній на роботі протягом усього робочого дня з 09:00 до
18:00 та на телефонні дзвінки не відповідав у зв’язку з вирішенням особистих питань.
Жодних підтвердних документів надати не можу.
06.09.2016		

М. А. Руденко
Додаток 5

Зразок наказу про звільнення за прогул
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРС-СЕРВІС»
НАКАЗ
06.09.2016

м. Кропивницький

№ 79-К

Про звільнення з роботи
Руденка М. А.
ЗВІЛЬНИТИ:
1. РУДЕНКА Михайла Андрійовича, консультанта з маркетингу, 06.09.2016 р.
у зв’язку з вчиненням ним прогулу без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№10 (123) октябрь 2016

2. Виплатити Руденку М. А. компенсацію за 12 (дванадцять) календарних днів
невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 04.02.2016 р. по 06.09.2016 р.
Підстави:
1. Доповідна записка начальника відділу маркетингу Луцик Ю. В.
від 31.08.2016 р.
2. Акти про відсутність Руденка М. А. на роботі від 01.09.2016 р. № 12, від 02.09.2016 р.
№ 13, від 05.09.2016 р. № 14.
3. Акт про відмову Руденка М. А. надати письмове пояснення щодо його відсутності
на роботі від 06.09.2016 № 15.
4. Згода профспілкового комітету (протокол від 06.09.2016 р. № 21).
Директор				

Солдатенко		

І. Л. Солдатенко

З наказом ознайомлений		
Руденко
М. А. Руденко
06.09.2016
Додаток 6
Зразок внесення запису про звільнення до трудової книжки

25. 06 09 2016 Звільнено у зв’язку з прогулом
без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП
України
Начальник
відділу кадрів

Савчук

Л. А. Савчук

Наказ від
06.09.2016
№ 79-К
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

ПІДРОБКА

документів:
як діяти

Бухгалтер помітила, що кадровик підробляє підписи керівника
та інших працівників на наказах (про переведення, звільнення,
прийняття на роботу тощо). Якими в такому разі мають бути дії
бухгалтера?

Я

кщо бухгалтер (чи хтось інший з
працівників) помітив, що кадровик
(чи хтось інший з працівників) підроб
ляє підписи керівника та інших працівників
на документах, діяти можна двома шляхами.

Повідомляємо правоохоронні
органи
Підроблення підпису на офіційних розпорядчих документах є вчинком, за який
встановлено кримінальну відповідальність,
оскільки суспільна небезпечність такого
діяння полягає в заподіянні шкоди відносинам, що забезпечують нормальну діяльність
апарату управління підприємства.
Залежно від того, якими є посадові
обов’язки конкретного кадровика, передбачені посадовою інструкцією, його діяння
можна кваліфікувати за ст. 358 «Підроблення
документів, печаток, штампів та бланків,
збут чи використання підроблених до-

кументів, печаток, штампів» або ст. 366
«Службове підроблення» Кримінального
кодексу України (далі — ККУ). Але бухгалтер
не наділений повноваженнями самостійно
визначати, ознаки якого злочину містяться
в діях кадровика, а отже, визначати відповідну статтю ККУ.
Відповідно до ст. 62 Конституції України
особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду. Така норма
Конституції України цілком узгоджується із
частиною другою ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, згідно
з якою кожен, кого обвинувачено у вчиненні
кримінального правопорушення, вважається
невинуватим доти, доки його вину не буде
доведено в законному порядку.
Отже, поки вину кадровика не буде встановлено обвинувальним вироком суду, всі припущення бухгалтера, що кадровик підробляє
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підписи керівника та інших працівників
на наказах, будуть лише припущеннями.
Однак відповідно до Узагальнення
Верховного Суду України від 19.10.2009 р.
щодо практики розгляду кримінальних справ
про злочини, склад яких передбачено ст. 366
ККУ (службове підроблення), склад злочину,
опис якого міститься в диспозиції частини
першої ст. 366 ККУ, є формальним, і злочин
визнається закінченим з моменту вчинення
однієї із зазначених у ній дій, незалежно від
того, чи спричинили ці дії які-небудь наслідки і чи був використаний підроблений
документ. Те саме стосується й злочину, опис
якого міститься у ст. 358 ККУ.
Отже, незалежно від того, настали якісь
негативні наслідки від злочинних діянь
кадровика чи ні, злочин вважається здійсненим, а тому про нього необхідно повідомити
правоохоронні органи, зокрема поліцію.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про
Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
№ 580-VIII (далі — Закон № 580) поліція
відповідно до покладених на неї завдань
здійснює, зокрема, своєчасне реагування
на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події та
досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
У ст. 216 Кримінального процесуального
кодексу України (далі — КПК) визначено
підслідність кримінальних правопорушень.
Зокрема, частиною першою ст. 216 КПК передбачено, що слідчі органи Національної
поліції здійснюють досудове розслідування
кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну
відповідальність, крім тих, які віднесені
до підслідності інших органів досудового
розслідування.
Отже, відповідно до вказаних норм законодавства бухгалтеру слід повідомити
поліцію за місцезнаходженням підприємства про те, що кадровик вчиняє суспільно
небезпечне діяння.
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Слід також зазначити, що відповідно
до частини першої ст. 214 КПК слідчий,
прокурор невідкладно, але не пізніше 24
годин після подання заяви, повідомлення
про вчинене кримінальне правопорушення
або після самостійного виявлення ним з
будь-якого джерела обставин, що можуть
свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні
відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та розпочати розслідування.
Слідчий, який здійснюватиме досудове
розслідування, визначається керівником
органу досудового розслідування. А згідно
з частиною другою ст. 214 КПК досудове
розслідування розпочинається з моменту
внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
Чинним законодавством України не
передбачено конкретної форми заяви до
Національної поліції про повідомлення про
злочин. Однак така заява має містити низку
обов’язкових реквізитів:
• назву органу, до якого звертається
заявник;
• інформацію про заявника;
• короткий виклад фактичних обставин
справи;
• статтю ККУ, за якою можна кваліфікувати суспільно небезпечні діяння кадровика;
• докази, що підтверджують викладені
в заяві обставини (якщо є можливість їх
здобути);
• дату;
• підпис заявника.
Приклад заяви наведено в додатку.

Повідомляємо керівництво
Лояльний до підприємства працівник
насамперед дбає про інтереси фірми і не вчинятиме дій, які можуть завдати шкоди роботодавцю. Кожне підприємство бажає
уникнути негативної репутації, а розголос
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про те, що працівник підробляє документи,
може завдати удару по іміджу підприємства.
Отже, помітивши, що кадровик підробляє
підписи, бухгалтер може звернутися до керівника підприємства із доповідною запискою,
в якій слід коротко описати обставини, за яких

було помічене порушення законодавства.
Керівник підприємства має більше можливостей видобути докази, які необхідно
додати до заяви до Національної поліції про
виявлення кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 358 (або ст. 366) ККУ.

Додаток
Подільське управління поліції
Головного управління Національної поліції
в м. Києві
вул. Хорива, 20, м. Київ, 04071
Тарасенко Надії Іванівни
вул. Академіка Богомольця, буд. 100, кв. 10,
м. Київ, 01601
Контактний телефон (000)-111-3333
ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)
про виявлення кримінального правопорушення
за ст. 358 КК України (ст. 366 КК України)
Я, громадянка України Тарасенко Надія Іванівна, 1990 року народження, повідом
ляю про таке.
Я працюю бухгалтером ПП «Мрія», код ЄДРПОУ 00000001, яке розташоване
за адресою вул. Миру, буд. 13, м. Київ.
30 вересня 2016 р. я побачила, як громадянка України Петренко Віра Петрівна, 1976
року народження, яка працює кадровиком ПП «Мрія», власноруч ставить на наказах
про прийняття на роботу підписи замість директора ПП «Мрія» та новоприйнятих
працівників. Таке діяння підпадає під кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 358
КК України (або ст. 366 КК України).
Підроблення підпису на наказі про прийняття на роботу є суспільно небезпечним
діянням, оскільки завдає шкоди відносинам, що забезпечують нормальну діяльність
апарату управління підприємства.
Вважаю своїм громадянським обов’язком повідомити про суспільно небезпечне
діяння, здійснене Петренко В. П.
На підставі викладеного ПРОШУ:
— прийняти мою заяву про виявлення кримінального правопорушення за ст. 358
КК України (ст. 366 КК України);
— не пізніше 24 годин після подання цієї заяви внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;
— здійснити досудове розслідування кримінального правопорушення.
30.09.2016

Тарасенко

Н. І. Тарасенко
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Разом із тим керівник підприємства володіє спеціальними знаннями, якими не володіє
бухгалтер. Зокрема, бухгалтер, помітивши,
що кадровик нібито ставить підпис замість
іншого працівника, може вирішити, що той
його підробив, тоді як кадровик міг лише
поставити позначку в місці для підпису, щоб
новоприйнятий працівник зрозумів, де він
має розписатися. Керівник може витребувати
накази з відділу кадрів і дослідити це питання.
Крім того, установчими документами деяких
підприємств може бути передбачено, що накази про прийняття на роботу працівників
підписувати може не лише керівник, а й
кадровик. Цього може не знати бухгалтер,
але це відомо керівнику.
Щодо відповідальності за неповідомлення правоохоронних органів про ймовірний
злочин, свідком якого став бухгалтер, то
частиною першою ст. 396 «Приховування
злочину» ККУ передбачено, що заздалегідь
не обіцяне приховування тяжкого чи особ
ливо тяжкого злочину карається арештом
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на строк до трьох місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. А згідно з
частиною другою цієї статті не підлягають
кримінальній відповідальності за заздалегідь
не обіцяне приховування злочину члени
сім’ї чи близькі родичі особи, яка вчинила
злочин, коло яких визначається законом.
Згідно з частиною четвертою ст. 12
«Класифікація злочинів» ККУ тяжким злочином є злочин, за який передбачене основ
не покарання у вигляді штрафу в розмірі
не більше 25 000 нмдг (або 17 255 000 грн)
або позбавлення волі на строк не більше
10 років.
Отже, дії, вказані у ст. 358 та ст. 366 ККУ,
не підпадають під ознаки тяжкого злочину.
Таким чином, подальші дії бухгалтера
щодо повідомлення правоохоронних органів або/та керівництва підприємства про
неправомірні діяння кадровика залежать
від сумління такого бухгалтера та його громадянської свідомості.

Що нового

Законопроекти, за якими потрібно слідкувати
Уряд 15 вересня вніс на розгляд Верховної
Ради України проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (законопроект № 5000).
За словами глави уряду, структура доходів
залишається стандартною. Уряд не передбачає
збільшення загальних доходів бюджету за рахунок збільшення ставок податків. Можливо, буде
розширено базу оподаткування, переглянуто
позиції щодо рент.
На 2017 р. уряд закладає у проекті бюджету
зростання соціальних стандартів на 10,1% — на
01.12.2017 р. мінімальна зарплата та прожитковий мінімум становитиме 1762 грн, порівняно
з 1600 грн станом на 01.12.2016 р.
Уряд є ініціатором і вніс на розгляд Верховної Ради України ще два проекти:

— проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України (законопроект
№ 5132);
— проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (законопроект
№ 5130).
Які зміни до законодавчих актів передбачається ними внести, на час підготовки номера
до друку було невідомо. Можливо, це зміни
на 2017 р., пов’язані з проектом Закону про
Держбюджет, а можливо зміни, покликані підвищити рівень заробітної плати ще цього року,
які анонсувалися в серпні.
У будь-якому разі за змінами варто слідкувати, адже зміни в оподаткуванні обов’язково
будуть.
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Сегодня в рубрике:

Тарифная система оплаты
труда: документирование c. 34

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ТАРИФНАЯ

система
оплаты труда:
документирование
В предыдущих номерах мы рассмотрели общие вопросы орга
низации тарифной системы оплаты труда, порядок отражения
локальных норм тарифной системы оплаты в коллективном
договоре предприятия, а в случае его незаключения — в
приказе об установлении нормативных положений об оплате
труда. Как документально реализовывать нормы тарифной
системы? Подборка необходимых организационных и рас
порядительных решений — в статье
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Базовые документы
Нормы тарифной системы оплаты труда,
установленные коллективным договором или
локальным положением о тарифной системе
оплаты труда, реализуются на предприятии
в базовых документах. В них определяется
тарифная часть заработной платы — тарифные ставки и оклады.
К нормативно сложившимся базовым
документам по реализации норм тарифной
системы оплаты труда относятся:
• штатное расписание предприятия;
• установленные размеры тарифных
ставок и должностных окладов работникам
предприятия.
Штатное расписание предприятия
можно определить как внутренний нормативный документ, содержащий перечень
должностей (профессий), предусмотренных
на предприятии, с указанием их должностных окладов. Оно утверждается приказом
по предприятию.
Правомерность наличия штатного расписания на предприятии определено п. 3
ст. 64 Хозяйственного кодекса Украины:
предприятие самостоятельно определяет
свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное
расписание. На предприятии штатное расписание разрабатывается в соответствии
с учредительными документами (уставом).
Для хозрасчетных небюджетных предприятий законодательная обязательность
разработки штатного расписания не установлена и его типовой формы не существует.
Поэтому на таких предприятиях правомерно
разрабатывать штатное расписание произвольной формы, приняв как ориентир
форму, утвержденную приказом Министерства финансов Украины «Об утверждении
документов, применяемых в процессе исполнения бюджета» от 28.01.2002 г. № 57
(далее — форма № 57). Штатное расписание разрабатывается по наименованиям
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профессий и должностей, необходимых
на предприятии.
Размеры тарифных ставок и должностных
окладов с учетом квалификационного уровня
работников(разрядов рабочих и категорий
профессионалов и специалистов) проставляются в штатном расписании в соответствии
с приложениями по оплате труда к коллективному договору или к утвержденному
приказом положению о тарифной системе
оплаты труда. При этом если в приложениях по оплате труда руководителей, профессионалов, специалистов и технических
служащих предусмотрены минимальные
и максимальные оклады, то и в штатном расписании размеры окладов устанавливаются
в пределах этой схемы.
С введением нового размера минимальной
заработной платы издается приказ об утверждении штатного расписания в новой редакции. Другие изменения вносятся в штатное
расписание соответствующими приказами.
Размеры тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с их размерами
по штатному расписанию утверждаются
и изменяются по конкретным работникам
списочного состава приказом по предприятию.
Этим же приказом также утверждаются
размеры постоянных доплат и надбавок
работникам, которые устанавливаются
и изменяются в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными положениями. Если при этом
ставки и оклады уменьшаются, а доплаты
и надбавки уменьшаются или отменяются, то
об этом работники должны быть уведомлены
не позднее чем за два месяца (ст. 103 КЗоТ).
Структурное отличие штатного расписания от установленных ставок и окладов в том,
что в штатном расписании не определяются
доплаты и надбавки и в количестве штатных
единиц учитываются и вакансии.
Порядок изменения базовых документов
тарифной системы для предприятия, где
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заключен коллективный договор, рассмотрим при определенных случаях изменения
уровня оплаты труда.

«В отдельных случаях, когда изменения
и дополнения к Коллективному договору обусловлены изменениями действующего законодательства или коллективных соглашений
высшего уровня и направлены на улучшение
положения работников и не вызывают разногласий, они могут вступить в силу после
проведения переговоров в установленном
порядке и подписания Сторонами».
То есть нет необходимости в утверждении
таких изменений общим собранием трудового коллектива и подписании сторонами
коллективного договора.
В приложении 1 приведен пример протокола совместного заседания представителей
сторон, заключивших коллективный договор,
о внесении в него изменений, направленных
на повышение уровня оплаты труда всем работникам предприятия. Решение по такому
вопросу, принятое по упрощенной форме (без
общего собрания трудового коллектива),
вступает в силу и по упрощенной норме —
после подписания сторонами коллективного
договора1. Эти изменения к коллективному
договору реализуются в соответствующих
базовых документах (приложения 1 и 2).
В приложении 2 представлен пример приказа
по предприятию об утверждении штатного
расписания в новой редакции.
Штатное расписание разработано с использованием как ориентира формы № 57.
При этом оно дополнено двумя графами: «Код
профессии по Классификатору профессий»
и «Примечание (фамилия, инициалы работника, замещающего штатную единицу)».
В приложении 3 приведен пример приказа
по предприятию об установлении размеров
тарифных ставок и должностных окладов,
постоянных доплат и надбавок работников
предприятия в связи с повышением размера
минимальной заработной платы.

Порядок изменения базовых
документов тарифной системы
Общее повышение уровня
оплаты труда
Изменения к коллективному договору
об общем повышении уровня оплаты труда
на предприятии по сравнению с ранее установленным уровнем — решения, которые
широко применяются.
Законодательно предусмотренный размер
минимальной заработной платы — минимальная социальная гарантия. Поэтому
этот показатель тарифной системы может
приниматься на предприятии на весь год
по периодам года или в течение года.
Так, по сравнению с установленной
на предприятии с 01.01.2016 г. тарифная
ставка работника, выполняющего простую
работу, не требующую квалификации (минимальная заработная плата), далее в течение
2016 г. законодательно повышается:
• с 01.05.2016 г. — 1450 грн в месячном
и 8,69 грн в почасовом размере;
• с 01.12.2016 г. — 1600 грн в месячном
и 9,59 грн в почасовом размере.
Необходимо внести соответствующие
изменения в коллективный договор по этим
показателям тарифной системы, а также изменить связанные с этим другие уровневые
показатели системы — тарифные ставки
и оклады работников предприятия.
С учетом методических рекомендаций
руководящих профсоюзных органов в этом
случае используется такая формулировка
пункта общих положений коллективного
договора о внесении изменений в коллективный договор:

1 Протокол составлен на государственном украинском
языке, так как предоставляется в райгосадминистрацию
для регистрации изменений к коллективному договору.
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Повышение/понижение тарифной
части зарплаты по отдельным
группам (категориям) работников
Нормы тарифной системы оплаты труда
дают возможность повышать уровень оплаты труда отдельным группам (категориям)
работников.
Соотношения в оплате труда по отраслевым
соглашениям — это минимальные социальные
гарантии. Так, например, рабочим сквозных
профессий (рабочим-неразрядникам), которым
устанавливаются месячные оклады, может
предусматриваться по отдельным профессиям увеличение по сравнению с отраслевым
ориентиром межтарифного коэффициента
(отношения размера месячной тарифной
ставки рабочего к размеру минимальной месячной тарифной ставки рабочего І разряда).
Допустим, у сторожа пожарно-сторожевой охраны согласно коллективному
договору (с использованием отраслевого
соглашения) межтарифный коэффициент
принят в размере 1,25. В целях усиления
службы охраны для повышения сторожу месячного оклада можно принять в коллективном договоре межтарифный коэффициент,
к примеру, 1,37. При этом целесообразно
не допускать диспропорции в оплате труда
по профессиям, близким по квалификационным требованиям к профессии сторожа. Увеличение в коллективном договоре
межтарифного коэффициента по рабочему
сквозной профессии предполагает повышение месячных окладов для всех работников
этой профессии.
В приложении к коллективному договору
в схеме должностных окладов служащих предусматривается установление как минимальных, так и максимальных окладов. Верхней
границы установления максимальных окладов законодательством не предусмотрено.
Предположим, что в примере приложения
к коллективному договору коэффициент
отношения максимального оклада к мини-
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мальному составляет 1,3. Повышение этого
коэффициента, допустим, до 2-х, дает возможность устанавливать работникам более
высокие должностные оклады (но при этом
коэффициент соотношения максимальных
и минимальных окладов должен приниматься
в одинаковом размере по всем должностям
служащих предприятия).
Изменения и дополнения к коллективному договору в таких случаях в соответствии
с общими положениями договора могут
вступать в силу только после их утверждения
общим собранием трудового коллектива
и подписания сторонами.
Улучшение положения отдельных групп
(категорий) работников могут вызвать разногласия — и поэтому вступление в силу
этих положений не может приниматься
на заседании сторон, подписавших коллективный договор.
Также только общим собранием трудового
коллектива может приниматься решение
о внесении в коллективный договор изменений, ухудшающих в связи с финансовыми
трудностями действующие условия оплаты
труда. Такое решение правомерно на срок
не более 6 месяцев, что предусмотрено
ст. 14 Закона Украины «Об оплате труда»
от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР.
На основании таких решений общего
собрания трудового коллектива приказом
по предприятию вносятся соответствующие
изменения в штатное расписание и в размеры тарифных ставок (окладов) конкретным
работникам.
В приложении 4 представлена примерная
выписка из протокола общего собрания трудового коллектива о внесении изменений
в коллективный договор об увеличении
межтарифного коэффициента в оплате труда
сторожей пожарно-сторожевой охраны.
В приложении 5 приведен пример приказа об изменениях в штатном расписании
предприятия и размерах установленных
окладов работников.
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Изменение тарифной части
зарплаты отдельным работникам

где по характеру производства рабочимсдельщикам поручается выполнение работ,
тарифицированных ниже присвоенных им
разрядов, рабочим, выполняющим такие
работы, выплачивается междуразрядная
разница. Выплата междуразрядной разницы
и условия такой выплаты устанавливаются
коллективными договорами.
В коллективно-договорной практике
междуразрядная разница по фактическому
времени рассчитывается как разница между
суммами повременного заработка, рассчитанными по тарифным ставкам разряда рабочего
и тарифным ставкам разряда работы.
В приложении 7 — пример приказа о выплате междуразрядной разницы. В показателях расчета видно, что соблюдено основное
условие такой выплаты — выполнена норма
выработки.

Тарифная часть зарплаты отдельным
работникам в соответствии с действующим
законодательством может быть изменена
(понижена или повышена) в таких случаях:
• при повышении должностных окладов
служащим, в т. ч. согласно решению комиссии по проведению квалификационной
аттестации;
• при понижении должностных окладов
служащим согласно решению комиссии
по проведению квалификационной аттестации;
• при повышении квалификационных
разрядов рабочим по результатам квалификационных экзаменов;
• при повышении квалификационных
категорий служащим и присвоении классных званий мастерам по решению комиссии по проведению квалификационной
аттестации;
• когда отдельным высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных
ответственных работах, устанавливаются
месячные оклады взамен тарифных ставок.
Изменения отдельным работникам тарифной части зарплаты оформляются только
приказом по предприятию на основании
соответствующих решений и предложений.
В приложении 6 приведен пример приказа
об изменениях в штатном расписании и размера оклада, установленного работнику.

Выплата междуразрядной
разницы
Оплата труда при выполнении работ
различной квалификации рабочими-сдельщиками регулируется частью второй ст. 104
КЗоТ, которая предусматривает, что труд
рабочих-сдельщиков оплачивается по расценкам, установленным для выполняемой
работы. В тех отраслях народного хозяйства,

Другие случаи
Работа рабочих-почасовиков и служащих
при выполнении работ различной квалификации для оплаты по работе высшей
квалификации указывается в табеле учета
использования рабочего времени. Специальные приказы при этом не издаются.
Особенности расчета часовых тарифных
ставок рабочим, получающим месячные
оклады, при суммированном учете рабочего времени учитываются в помесячных
приказах об оплате работы в праздничные
(нерабочие), выходные дни и в ночное
время, а также в приказах об оплате сверхурочных работ и времени простоя за учетный
период. Специальные приказы о расчете
в этих случаях часовых тарифных ставок
не издаются.

Коллективный договор
не заключен
На предприятиях, где коллективный договор не заключен, изменения условий
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оплаты труда на предприятии регулируются
приказами по предприятию, согласованными
с профсоюзным комитетом. Такими приказами утверждаются базовые документы

по реализации норм тарифной системы
оплаты труда — штатное расписание, а также размеры тарифных ставок (окладов)
работникам.

Приложение 1
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
21.04.2016 р. № 1
м. Запоріжжя
Спільного засідання представників Сторін, які підписали Колективний договір
Голова — Леміх В. Л.
Секретар — Сидоренко В. К.
Присутні:
1. Від Сторони роботодавця:
Голова правління ПАТ Козак Д. І., головний інженер Леміх В. Л., головний економіст
Голуб Т. П., головний механік Гуртовий П. П., головний бухгалтер Свєтлова В. В.,
старший майстер виробничої дільниці хлібоприймальної діяльності Кравець Г. П.,
старший інспектор з кадрів Сидоренко В. К.
2. Від Сторони працівників:
Голова профспілкового комітету Славіна Н. І., члени профспілкового комітету:
Бережна А. С., Федорчук В. І., Біла В. Г., Рибчинська К. П.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2016 р. щодо підвищення
згідно із законодавчо встановленим з 01.05.2016 р. розміру мінімальної заробітної
плати по підприємству зі збереженням встановлених співвідношень з оплати праці.
СЛУХАЛИ:
…
ВИСТУПИЛИ:
…
УХВАЛИЛИ:
Керуючись пунктом 9 (або інша нумерація) розділу І Колективного договору
на 2016 р. внести зміни до Колективного договору на 2016 р.:
1. Викласти підпункт 5.6.1 (або інша нумерація) у новій редакції про встановлення згідно із законодавчою нормою з 1 травня 2016 р. мінімальної заробітної плати
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по підприємству в розмірі 1450 грн за місяць та 8,69 грн за годину із збереженням
встановлених співвідношень з оплати праці.
2. Викласти додатки до Колективного договору № 6, № 7, № 8 (нумерація умовна)
з оплати праці в нових редакціях — додаток до протоколу.
Голова
Секретар

Леміх
Сидоренко

В. Л. Леміх
В. К. Сидоренко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника
21.04.2016 р.

Зелена

В. К. Зелена
Приложение 2

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
25.04.2016

г. Запорожье

№ 41-ОД

Об утверждении штатного расписания
в новой редакции
Совместным решением от 21.04.2016 г. представителей Сторон Коллективного
договора на 2016 г. с 1 мая 2016 г. на предприятии установлена минимальная зарплата в размере 1450 грн в месяц и 8,69 грн в час, а также внесены изменения в приложения по оплате труда к Коллективному договору на 2016 г. С целью приведения
тарифных ставок и должностных окладов по штатному расписанию в соответствие
с размерами, установленными Коллективным договором на 2016 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.05.2016 г. штатное расписание на 2016 г. ПАО «Запорожский
элеватор» в новой редакции с численностью 90,5 единицы и месячным фондом
заработной платы 28 2100 грн, исходя из минимальной заработной платы 1450 грн
в месяц (штатное расписание прилагается).
2. Главному экономисту Голуб Т. П. в срок до 27.04.2016 г. подготовить проект
приказа по установлению с 01.05.2016 г. работникам предприятия тарифных ставок
и должностных окладов, постоянных доплат и надбавок в соответствии с размерами
тарифных ставок и должностных окладов, предусмотренными штатным расписанием
на 2016 г. в новой редакции.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 22.04.2016 г.
с проектом штатного расписания в новой редакции.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

1
2
3

3

1
2

1

Голуб

Т. П. Голуб

Код профес- КоличеМесячные
Месячный
Примечание (фамиНаименование структурных
сии по Клас- ство штаттарифные
фонд зара- лия, инициалы работподразделений, должносификатору ных долж- ставки (окла- ботной пла- ника, замещающего
стей и профессий
профессий
ностей
ды) (грн)
ты (грн)
штатную единицу)
2
3
4
5
6
7
Аппарат управления
Председатель правления
1210.1
1
11000,00
11000,00
Козак Д. И.
Главный инженер
1222.1
1
6300,00
6300,00
Лемех В. Л.
Сомов В. П. (совместиЮрисконсульт
2429
0,5
2900,00
1450,00
тель)
и т. д.
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
1231
1
6100,00
6100,00
Клименко В. П.
Бухгалтер
3433
1
2900,00
2900,00
Соловьева В. В.
Бухгалтер I категории
2411.3
1
3350,00
3350,00
вакантная
...
Итого
90,5
×
282100,00

Главный экономист

№
п/п

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ на 2016 год
ПАО «Запорожский элеватор» в новой редакции с 1 мая 2016 г.,
исходя из минимальной заработной платы 1450 грн в месяц

Утверждаю
штат в количестве 90,5 штатных единиц
с месячным фондом заработной платы по должностным окладам
28 2100 гривен
Председатель правления Козак Д. И. Козак
25 апреля 2016 г.
М. П.

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор» от 25.04.2016 г. № 41-ОД
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Приложение 3
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
29.04.2016

г. Запорожье

№ 48-ОД

Об установлении размеров тарифных ставок
и должностных окладов работников предприятия
Приказом по предприятию от 25.04.2016 г. № 41-ОД в связи с установлением
на предприятии нового размера минимальной заработной платы 1450 грн в месяц
с 01.05.2016 г. утверждено штатное расписание в новой редакции.
С целью приведения тарифных ставок и должностных окладов, постоянных доплат
и надбавок работников предприятия в соответствие с размерами тарифных ставок
и должностных окладов, установленных в штатном расписании в новой редакции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.05.2016 г. тарифные ставки и должностные оклады, постоянные
доплаты и надбавки работникам предприятия, исходя из минимальной заработной
платы 1450 грн в месяц — приложение к приказу.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного бухгалтера
Соловьеву В. В.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 28.04.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак

Сомов В. П.
и т. д.
Бухгалтерия
Клименко В. П.

2

1

Буча В. И.

2

1

Соловьева В. В.
и т. д.
Производственный участок
Кравец Г. П.

2

1

2
Аппарат управления
Лемех В. Л.

1

Структурное
№
подразделение,
п/п фамилия и инициалы работника

Мастер

Старший мастер

Главный
бухгалтер
Бухгалтер

Главный инженер
Юрисконсульт
на 0,5 штатной
единицы

3

Профессия,
должность

3400,00

3700,00

6100,00
2900,00

2900,00

6300,00

4

Месячная
тарифная
ставка,
оклад (грн)

Надбавка за высокие достижения
в труде
–

–
–

–

–

5

наименование

–

50

–
–

–

–

6

% к тарифной ставке, окладу

–

1850,00

–
–

–

–

7

сумма
(грн)

Постоянные доплаты и надбавки

3400,00

5550,00

6100,00
2900,00

1450,00

6300,00

Месячный
фонд заработной
платы с доплатами
и надбавками (грн)
8

Тарифные ставки и должностные оклады, постоянные доплаты и надбавки работникам
ПАО «Запорожский элеватор» исходя из минимальной заработной платы 1450 грн в месяц с 01.05.2016 г.
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Чопко В. И.

Кот П. С.

Смола С. П.

3

4

5

Главный экономист

…
Итого

2

1

Водитель автотранспортных
средств 1 класса
(бортовой автомобиль грузоподъемностью
5 тонн)

Аппаратчик обработки зерна
ІV разряда

3
Аппаратчик обработки зерна ІV
разряда

×

2207,00

2055,00

2055,00

4

Голуб

Надбавка
за классность

5
Доплата за работу с вредными
условиями труда
1. Доплата за работу с вредными
условиями труда
2. Доплата за совмещение профессии уборщика
производственных помещений
Итого доплат
616,50

30

25

82,20

4

19747,20

551,75

698,70

82,20

7

4

6

Т. П. Голуб

301847,20

2758,75

2753,70

2137,20

8
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Приложение 4
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ (скорочена схема)
18.02.2016 р. № 2
м. Запоріжжя
Загальних зборів трудового колективу
Порядок денний:
…
2. Про внесення змін до Колективного договору на 2016 рік щодо підвищення
міжтарифного коефіцієнту в оплаті праці сторожів пожежно-сторожової охорони.
СЛУХАЛИ:
…
УХВАЛИЛИ:
Керуючись пунктом 9 (або інша нумерація) Розділу І Колективного договору на 2016 р.,
з метою підсилення служби охорони внести зміни до Колективного договору на 2016 р.:
1. Встановити з 01.03.2016 р. міжтарифний коефіцієнт в оплаті праці сторожів
пожежно-сторожової охорони в розмірі 1,35 замість раніше встановленого 1,25.
2. Внести відповідні зміни в додаток № 7 (нумерація умовна) з оплати праці до Колективного договору — додаток до протоколу.
Голова:
Секретар:

Леміх
Зінченко

В. Л. Леміх
В. С. Зінченко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника
18.02.2016 р.

Зелена

В. К. Зелена
Приложение 5

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
24.02.2016

г. Запорожье

№ 18-ОД

Об изменениях в штатном расписании
и в размерах установленных ставок и окладов
Общим собранием трудового коллектива предприятия от 18.02.2016 г. (протокол
№ 2) в Коллективный договор с 01.03.2016 г. сторожам пожарно-сторожевой охраны коэффициент отношения месячного оклада к месячной минимальной тарифной
ставке рабочего I разряда повышен с 1,25 до 1,35. С учетом изложенного
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.03.2016 г. изменения в штатное расписание по ПАО «Запорожский
элеватор» на 2016 г.:
1.1. Исключить из штатного расписания 4 (четыре) единицы сторожей пожарносторожевой охраны с месячными окладами 1809,00 грн.
1.2. Включить в штатное расписание 4 (четыре) единицы сторожей пожарно-сторожевой охраны с месячными окладами 1953,00 грн.
2. Установить с 01.03.2016 г. сторожам Зинько И. П., Харлову В. В., Орехову Д. И.,
Ралко В. Д. месячные оклады в размерах 1953,00 грн вместо ранее установленных
окладов 1809,00 грн.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 22.02.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
Приложение 6

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
24.03.2016

г. Запорожье

№ 28-ОД

Об изменениях в штатном расписании
и в размере установленного оклада отдельному работнику
Решением комиссии по проведению квалификационной аттестации от 16.03.2016 г.,
утвержденным приказом по предприятию от 18.03.2016 г., предусмотрено установление
максимального должностного оклада начальнику производственной лаборатории.
С учетом изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.04.2016 г. изменение в штатное расписание по ПАО «Запорожский
элеватор» на 2016 г.:
1.1. Исключить из штатного расписания 1 (одну) единицу начальника производственной лаборатории с месячным должностным окладом 3980,00 грн.
1.2. Включить в штатное расписание 1 (одну) единицу начальника производственной лаборатории с месячным должностным окладом 4703,00 грн.
2. Установить с 01.04.2016 г. начальнику производственной лаборатории Панченко В. П. месячный должностной оклад в размере 4703,00 грн вместо ранее установленного размера 3980,00 грн.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 23.03.2016 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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Приложение 7
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
04.08.2016 г. Запорожье № 70-ОД
О выплате междуразрядной разницы
Конкину П. В. за июль 2016 г.
Руководствуясь действующим законодательством (частью второй ст. 104 КЗоТ),
п. 5.6.8 Коллективного договора на 2016 г. и с учетом выполнения в июле 2016 г.
индивидуальной нормы выработки машинистом зерновых погрузочно-разгрузочных
машин IV разряда Конкиным П. В. на работах III разряда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет междуразрядной разницы машинисту зерновых погрузочно-разгрузочных машин IV разряда Конкину П. В. за июль 2016 г. за фактически
отработанное время при выполнении индивидуальной сдельной работы III разряда —
приложение к приказу.
2. Главному бухгалтеру Соловьевой В. М. обеспечить начисление и выплату
междуразрядной разницы Конкину П. В. одновременно с выплатой заработной платы
за июль 2016 г.
Основания: 1. Докладная записка старшего мастера производственного участка
хлебоприемной деятельности Кравца Г. П. от 02.08.2016 г. с предложением о выплате
междуразрядной разницы Конкину П. В.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 03.08.2016 г. с проектом
приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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2
Управление однотипным
автомобилеподъемником
ГУАР‑15 при выгрузке тяжеловесного зерна, ІІІ разряд
(выпуск 11 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)

1

Главный экономист

1

Наименование и разряд
работы

№
п/п

4

16

14

нормативные

3

фактические

Трудозатраты
в человеко-часах

Голуб

114
(16 ÷ 14 ×
× 100)

13,05

11,60

1,45

Т. П. Голуб

20,30

Часовая таРазница
Процент выСумма междурифная став- в размеполнения
разрядной
ка в гривнах
рах танормы выразницы
рифных
работки
за фактичеставок
(гр. 4 ÷
ское время
IV раз- III раз- в гривнах
÷ гр. 3 ×
в гривнах
ряда
ряда
(гр. 6 –
× 100)
(гр. 8 × гр. 3)
– гр. 7)
5
6
7
8
9

Расчет междуразрядной разницы машинисту зерновых погрузочно-разгрузочных машин IV разряда
Конкину П. В. за июль 2016 г. за фактически отработанное время при выполнении индивидуальной
сдельной работы ІІІ разряда

Приложение к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 04.08.2016 г. № 70-ОД
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 49

Индексация зарплаты
в валюте

c. 52

Выплаты при увольнении
по сокращению штата

c. 54

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 жовтні 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
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підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у вересні-жовтні 2016 р. наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у вересні-жовтні 2016 р.
Базові місяці
(місяці
підвищення
тарифних
ставок (окладів))
у 2015 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
у 2016 р.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень

Місяці
вересень

жовтень

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

46,0
38,6
25,1
9,7
7,4
7,0
8,2
9,0
6,6
7,9
5,8
5,1

4,1
4,5
3,5
-

4,1
4,5
3,5
-

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 ІСЦ
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

99,8

99,9

99,7

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 вересні 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-серпень 2016 р. становив 99,5 % (1,001 0,998 0,999 0,997 100),
тобто не перевищив порогу індексації (103 %), тому в жовтні 2016 р. індексація продовжує
нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 46 %.
Припустимо, що заробітна плата за вересень 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 у вересні 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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Юлія КРАСНІКОВА,
бухгалтер по заробітній платі

ІНДЕКСАЦІЯ

зарплати у валюті
Чи індексується заробітна плата працівників-іноземців, що ви
плачується в іноземній валюті? А якщо зарплата встановлена в
еквіваленті іноземної валюти? Відповіді на ці запитання — у статті

Виплата зарплати в іноземній
валюті

Виплата зарплати в еквіваленті
іноземної валюти

Насамперед слід зазначити, що працівники-нерезиденти можуть отримувати
заробітну плату у валюті, якщо це передбачено в трудовому договорі (контракті).
Підтвердження цього міститься в п. 5.1
Правил використання готівкової іноземної
валюти на території України, затверджених
постановою НБУ від 30.05.2007 р. № 200:
юридичні особи — резиденти та іноземні
представництва можуть використовувати
готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій
і призів працівникам-нерезидентам, які
працюють в Україні за контрактом.
Це виняток, і стосується він лише працівників-нерезидентів. Назвемо це «перший варіант». Працівникам-нерезидентам
можна виплачувати гривневий еквівалент
їх заробітної плати, що також визначається
умовами трудового договору (контракту).
Назвемо це «другий варіант».

Працівникам-резидентам заробітна плата
може бути зафіксована в іноземній валюті,
але виплачуватися має тільки у гривнях.
З цим погоджується і Міністерство соціальної
політики України, яке в листі від 22.08.2013 р.
№ 923/13/84–13 зазначило, що якщо в колективному договорі розміри заробітної
плати встановлено в прив’язці до іноземної
валюти, а виплата здійснюється в гривні,
то повинні бути обумовлені вимоги щодо
перерахунку іноземної валюти в гривню
відповідно до курсу НБУ, що діє на момент
нарахування заробітної плати. У такому
випадку сума заробітної плати на дату нарахування може бути різною, залежно від
того, яким буде курс іноземної валюти на цю
дату (назвемо це «третій варіант»).
Але зафіксувати зарплату у валюті можна й на дату її встановлення. У такому разі
на кожну дату нарахування сума заробітної
плати буде однаковою, незалежно від курсу
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іноземної валюти на цю дату. Адже зарплата
«прив’язана» до курсу на дату її встановлення
(назвемо це «четвертий варіант»).
В обліку заробітну плату (чи у валюті, чи
з «прив’язкою» до валюти) буде відображено
в обліку в гривнях за офіційним курсом іноземної валюти (п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін
валютних курсів»).
З метою оподаткування ПДФО доходи
в іноземній валюті також перераховуються
в гривні за офіційним курсом іноземної валюти. Про це чітко вказано в п. 164.4 ПКУ:
під час нарахування (отримання) доходів,
отриманих у вигляді валютних цінностей
або інших активів, вартість яких виражена
в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ,
що діє на момент нарахування (отримання)
таких доходів.

Індексація зарплати (не) у валюті
У п. 2 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078), зазначено, що індексації підлягають грошові
доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового
характеру.
Таким чином, якщо працівник-нерезидент отримує зарплату на території України
в іноземній валюті, то вона не підлягає
індексації. Працівник-резидент отримувати
зарплату на території України в іноземній
валюті не може.
Якщо працівники (і резидент, і нерезидент) отримують зарплату в гривнях, але
з прив’язкою до іноземної валюти, то така
зарплата підлягає індексації. Але на яких
умовах? Який місяць є базовим? Адже кожного разу на дату нарахування чи виплати її
гривневий еквівалент буде іншим. Чи слід
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це розцінювати як зміну окладу з усіма наслідками для цілей індексації?
Тільки у працівника-нерезидента зарплата
може бути встановлена в іноземній валюті,
а виплачуватися у гривнях за курсом на дату
нарахування чи виплати (другий варіант).
Тому її коливання через зміну курсу — це
«несправжнє» підвищення окладу. Зміна
окладу матиме місце, якщо оклад у трудовому
договорі (контракті) зміниться, наприклад,
з 1000 на 1100 дол. США. У такому випадку
буде і новий базовий місяць, і, можливо,
фіксована індексація. Суму підвищення у валюті (100 дол. США) слід перевести в гривні
і порівнювати із сумою індексації. І в цьому
ми погоджуємося з думкою Міністерства
соціальної політики України, викладеною
в листі від 15.07.2016 р. № 332/10/136-16
(див. с. 60).
У працівників-резидентів зарплата не може
бути встановлена в іноземній валюті — тільки в еквіваленті (на дату встановлення чи
на дату нарахування — третій і четвертий
варіанти).
Наприклад, підприємство хоче платити
працівнику оклад, еквівалентний 1000 дол.
США, але не хоче афішувати цього. Воно має
один варіант — кожного місяця видавати наказ: встановити з 01.01.2016 р. оклад 20 000
грн (якщо курс іноземної валюти — 20 грн
за 1 дол. США); встановити з 01.03.2016 р.
оклад 22 000 грн (якщо курс — 22 грн за 1
дол. США) тощо. А щоб не видавати накази
кожного разу, можна один раз зазначити:
«Встановити посадовий оклад у розмірі,
що становить у гривнях суму, еквівалентну
1000 дол. США за курсом НБУ на дату нарахування зарплати за другу половину місяця».
І це автоматично означатиме наявність
12 наказів про розмір окладу на кожний
місяць. Тому вважаємо, що якщо заробітна
плата прив’язана до курсу іноземної валюти
на дату нарахування, має місце збільшення/
зменшення окладу з усіма наслідками, що
стосуються індексації.
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Ярина АРСЕНЬЄВА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ВИПЛАТИ

в разі звільнення
за скороченням штату
Звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності
або штату є на сьогодні досить поширеною підставою для звіль
нення. Процедура скорочення відбувається в певному порядку,
а звільнення завершується виплатою працівникові всіх належних
йому сум. Що підприємство повинно виплатити працівнику в разі
його звільнення за скороченням штату та як оподатковуються такі
виплати, з’ясуємо далі в статті

Порядок звільнення
за скороченням штату
Пункт 1 частини першої ст. 40 КЗпП дозволяє роботодавцю в разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації,
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства (установи, організації), скорочення чисельності або штату
працівників розірвати трудовий договір,
укладений на невизначений термін, а також
строковий трудовий договір до закінчення
строку його дії. Розірвання зазначених договорів з наступним звільненням працівника
допускається в тому разі, якщо неможливо
перевести працівника, за його згодою,
на іншу роботу (частина друга ст. 40 КЗпП).
Процедура звільнення за скороченням
чисельності або штату працівників має відбуватися в певному порядку. Роботодавець
зобов’язаний:

• обґрунтувати необхідність скорочення
чисельності чи штату працівників;
• скласти й затвердити новий штатний
розпис без посад, які підлягають скороченню;
• попередити працівників, які чи посади
яких скорочуються, не пізніше ніж за два місяці;
• одночасно з попередженням про майбутнє скорочення чисельності чи штату
запропонувати таким працівникам іншу
роботу на цьому ж підприємстві, якщо вона є.
За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови
когось із працівників від переведення на іншу
роботу на тому ж підприємстві їх потрібно
попередити про наступне звільнення після
спливу двомісячного строку;
• повідомити у визначених випадках
Державну службу зайнятості про наступне
вивільнення працівників із зазначенням їх
професій, спеціальностей, кваліфікації та
розміру оплати праці;
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• після закінчення двомісячного попереджувального строку видати наказ про
звільнення працівників, які чи посади яких
скорочуються;
• у день звільнення видати працівникові
належно оформлену трудову книжку та копію
наказу про звільнення з роботи;
• на вимогу працівника видати йому
довідку про роботу на підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади,
часу роботи та розміру посадового окладу
(тарифної ставки);
• у день звільнення виплатити працівникові всі суми, що належать йому від підприємства.
Частиною другою ст. 43 КЗпП передбачено, що звільнення працівника за скороченням
штату може бути проведено лише за попередньою згодою первинної профспілкової
організації, членом якої він є (профспілкового
представника).
Разом з тим існує ще одна норма — ст. 43(1)
КЗпП, якою передбачені випадки розірвання
трудового договору з працівником без згоди
профспілкової організації. Крім інших випадків, нею визначено, що працівника можна
звільнити й без згоди профспілки, якщо він
не є її членом або профспілки на підприємстві немає.

Виплати працівнику під час
звільнення
У разі розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівник
має право на такі виплати:
• заробітну плату за відпрацьований час;
• грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — інваліда з
дитинства підгрупи А групи І;
• вихідну допомогу.
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Про нараховані суми, належні працівникові в разі звільнення за скороченням,
роботодавець має письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених
сум. Якщо працівник у день звільнення
не працював, такі суми мають бути виплачені йому не пізніше наступного дня після
пред’явлення ним вимоги про розрахунок.
У разі спору щодо розміру сум, належних
працівникові в разі звільнення, роботодавець
у будь-якому випадку повинен у день звільнення виплатити працівнику неоспорювану
суму (ст. 116 КЗпП).
Із заробітною платою за відпрацьований
час усе зрозуміло: вона нараховується як
звичайно: на підставі даних табеля обліку
використання робочого часу за дні, фактично відпрацьовані в місяці звільнення.
День звільнення вважається останнім днем
роботи і також оплачується.
Грошова компенсація за невикористані
дні відпусток відповідно до абзацу першого
п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від
08.02.2016 р. № 100 (далі — Порядок № 100),
розраховується так. Спочатку сумарний заробіток за останні 12 календарних місяців, що
передують місяцю виплати компенсації (або
за менший фактично відпрацьований період),
ділиться на відповідну кількість календарних
днів року (чи меншого фактично відпрацьованого періоду) за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.
Далі отриманий результат перемножується
на кількість невикористаних днів відпустки.
Зауважимо, що працівник, який звільняється за скороченням штату, також має право
піти у відпустку з наступним звільненням
(частина перша ст. 3 Закону про відпустки).
Або частину невикористаних днів відпусток
оформити як відпустку, а за решту отримати
компенсацію: все залежить від його бажання.
Ще одна виплата (вихідна допомога) заслуговує окремої уваги, тому розглянемо її
детальніше.
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Вихідна допомога
Умови виплати вихідної допомоги в разі
звільнення та її розмір закріплені в ст. 44
КЗпП. Так, у разі звільнення працівника
у зв’язку зі скороченням чисельності або
штату працівників йому виплачується вихідна
допомога в розмірі не менше середнього
місячного заробітку. При цьому колективним або трудовим договором може бути
передбачений на такий випадок і більший
розмір вихідної допомоги.

Розрахунок середньої зарплати
Для розрахунку вихідної допомоги в разі
звільнення розмір середньомісячної зарплати
визначається відповідно до Порядку № 100.
Розрахунковим періодом є останні два
календарних місяці, що передують звільненню. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня
заробітна плата обчислюється, виходячи
з виплат за два попередні місяці роботи.
Якщо ж і протягом цих місяців працівник
не працював жодного робочого дня не з
власної вини, середня зарплата обчислюється
відповідно до абзацу третього п. 4 Порядку
№ 100, а саме виходячи з установлених йому
в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Якщо в розрахунковому періоді є час, протягом якого працівник не працював згідно з
чинним законодавством або з інших поважних причин і за ним не зберігався середній
заробіток або зберігався частково, то такий
час виключається з розрахункового періоду
(абзац шостий п. 2 Порядку № 100).
Перелік виплат, що не враховуються під
час обчислення середньої зарплати, визначено в п. 4 Порядку № 100.
Також слід вказати на особливості включення окремих виплат, здійснених у розрахунковому періоді, до складу середньої
зарплати:
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• премії включаються в заробіток того
місяця, на який вони припадають згідно із
розрахунковою відомістю на заробітну плату;
• премії, які виплачуються за квартал і
більш тривалий проміжок часу, включаються в заробіток у тій частині, яка відповідає
кількості місяців у розрахунковому періоді;
• якщо в розрахунковому періоді не пов
ністю відпрацьовані всі робочі дні, премії,
винагороди та інші заохочувальні виплати
враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді;
• одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включаються
шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році
за попередній календарний рік.
Усі виплати включаються в розрахунок
середньої заробітної плати в тому розмірі,
в якому вони нараховані, без виключення сум податків, зборів, аліментів тощо,
за винятком відрахувань із зарплати осіб,
засуджених за вироком суду до виправних
робіт без позбавлення волі.
Після того як буде обчислено сумарний
дохід працівника за розрахунковий період та
кількість відпрацьованих в ньому робочих
днів, можна приступати безпосередньо до розрахунку вихідної допомоги. Сума вихідної
допомоги відповідно до п. 8 Порядку № 100
обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну
кількість робочих днів.
При цьому середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати
за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі дні на кількість таких відпрацьованих робочих днів у розрахунковому
періоді.
А середньомісячна кількість робочих днів
розраховується діленням сумарної кількості
робочих днів за останні два календарні місяці
згідно із встановленим графіком роботи підприємства на 2.
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Керуючись зазначеним, можна скласти
формулу для розрахунку вихідної допомоги:
Вд = (З ÷ РДф) × (РДг ÷ 2), де
Вд — сума вихідної допомоги;
З — заробітна плата за розрахунковий
період;
РДф — кількість фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді;
РДг — кількість робочих днів за графіком
роботи підприємства в розрахунковому
періоді.

Розрахунок вихідної допомоги
в окремих випадках
Трапляється, що звільненню за скороченням штату працівників передує період,
протягом якого на підприємстві було вста-

новлено простій або робота на умовах неповного робочого часу. Як у таких випадках
розраховувати вихідну допомогу?

Простій на підприємстві
Згідно з частиною першою ст. 113 КЗпП
час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної
ставки, встановленого працівнику відповідного розряду чи окладу. Тобто оплата за час
простою є, але нараховується частково.
Як зазначалося вище, час, протягом якого
працівник не працював згідно із законодавством або з інших поважних причин і за ним
зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається із розрахункового періоду.
До такого часу належить і час простою, коли
працівник не працював за рішенням керів-

ПРИКЛАД 1

Розрахунок вихідної допомоги в разі звільнення працівника
за скороченням штату
Працівника звільняють за скороченням штату 07.10.2016 р. Він має право на вихідну
допомогу в розмірі не менше середньомісячної зарплати. Оклад працівника становить
5000,00 грн.
За два останні місяці перед звільненням йому було нараховано:
— в серпні 2016 р. — 4998,62 грн, з них:
4318,20 грн — оплата за окладом,
680,42 грн — оплата за дні тимчасової непрацездатності з 29.08.2016 р. по 31.08.2016 р.;
— у вересні 2016 р. — 6149,10 грн, з них:
3409,10 грн — оплата за окладом;
1740,00 грн — відпускні за період з 01.09.2016 р. по 10.09.2016 р.;
1000,00 грн — премія до ювілею.
Лікарняні, відпускні та премія до ювілею не враховуються під час розрахунку середньої зарплати працівника, а отже, включаються тільки виплати, нараховані за посадовим
окладом працівника (4318,20 грн і 3409,10 грн).
Кількість фактично відпрацьованих працівником робочих днів у розрахунковому періоді:
(22 р. дн. – 3 р. дн.) + (22 р. дн. – 7 р. дн.) = 34 р. дн.
Кількість робочих днів за графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді:
22 р. дн. + 22 р. дн. = 44 р. дн.
Сума вихідної допомоги, належної працівнику:
Вд = ((4318,20 грн + 3409,10 грн) ÷ 34 р. дн.) × (44 р. дн. ÷ 2) = 5000,02 грн.
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ника підприємства (тобто не з власної вини)
і йому частково виплачувався заробіток.
Отже, дні простою потрібно виключити
із розрахункового періоду, а оплату за ці дні
не враховувати під час розрахунку середньої
зарплати.

Неповний робочий час
Зауважимо, що неповний робочий час
може бути встановлено як для окремого
працівника, так і для всього підприємства.
Оскільки під час розрахунку середньомісячної кількості робочих днів слід враховувати
робочі дні за останні два календарних місяці
згідно з графіком роботи підприємства,
встановлення режиму неповного робочого
часу для окремого працівника або для всього
підприємства впливає на розмір вихідної
допомоги в разі звільнення.
Покажемо це на прикладах.
Як бачимо з прикладів, різниця в розмірі
вихідної допомоги в разі встановлення режиму
неповного робочого часу для окремого працівника або для всього підприємства суттєва.

Так, якщо на умовах неповного робочого
часу працює лише працівник, а підприємство — у звичайному режимі, то це не позначається на розмірі вихідної допомоги такого
працівника, яка дорівнює його середній
зарплаті, тобто ніби він працював повний
робочий час.
Разом з тим у разі запровадження режиму
неповного робочого часу на всьому підприємстві розмір вихідної допомоги працівника
дорівнює його фактичній середній зарплаті,
яку він отримує, працюючи неповний робочий тиждень. Однак і в цьому разі вимоги
законодавства також дотримано.

Оподаткування вихідної допомоги
Перелік доходів, які не включаються
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як платника
податків, визначено п. 165 ПКУ. Прямої
вказівки на те, що сума вихідної допомоги,
яка виплачується працівнику в разі звільнення за скороченням штату, не включається

ПРИКЛАД 2

Розрахунок вихідної допомоги в разі звільнення під час простою на підприємстві
Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що після прийняття рішення про
скорочення штату і попередження про це працівників на підприємстві було запроваджено
тимчасовий простій з 08.08.2016 р.
Працівник, який 07.10.2016 р. звільняється за скороченням штату, в розрахунковому
періоді фактично відпрацював п’ять робочих днів (з 01.08.2016 р. по 05.08.2016 р.), за що
йому було нараховано оплату за окладом у сумі 1136,36 грн.
За дні простою йому було нараховано: 2575,75 грн — у серпні та 3333,33 грн — у вересні.
Інших нарахувань не було. Отже, до розрахунку включається лише оплата за окладом
у серпні 2016 р.
У розрахунковому періоді за графіком роботи підприємства було 44 робочих дні (по 22
у серпні та вересні).
Вихідна допомога становить:
Вд = (1136,36 грн ÷ 5 р. дн.) × (44 р. дн. ÷ 2) = 4999,98 грн.
Як бачимо, вимогу стосовно того, що вихідна допомога в разі звільнення за скороченням штату має бути не менше середнього місячного заробітку, дотримано.
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ПРИКЛАД 3

Розрахунок вихідної допомоги працівнику,
який працював на умовах неповного робочого часу
Працівник, який 10.10.2016 р. звільняється за скороченням штату, починаючи з
01.01.2016 р. працював у режимі неповного часу — тричі на тиждень: понеділок, середа
та п’ятниця. Оклад працівника — 4000,00 грн.
У розрахунковому періоді (серпень – вересень 2016 р.) він відпрацював 26 робочих
днів: по 13 робочих днів у серпні та вересні. За відпрацьований час йому було нараховано
по 2363,64 грн у цих двох місяцях, загальна сума нарахувань — 4727,28 грн.
За графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було 44 робочих дні:
по 22 робочі дні у серпні та вересні.
Вихідна допомога становить:
Вд = (4727,28 грн ÷ 26 р. дн.) × (44 р. дн. ÷ 2) = 4000,01 грн.

ПРИКЛАД 4

Розрахунок вихідної допомоги,
якщо на підприємстві встановлено неповний робочий час
Використовуючи умови прикладу 3, припустимо, що з 01.01.2016 р. неповний режим
роботи (тричі на тиждень: понеділок, середа та п’ятниця) було встановлено по всьому підприємству. У такому випадку за графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді
було 26 робочих днів: по 13 робочих днів у серпні та вересні. Тобто в такому разі кількість
робочих днів у працівника та за графіком підприємства збігається.
Вихідна допомога становить:
Вд = (4727,28 грн ÷ 26 р. дн.) × (26 р. дн. ÷ 2) = 2363,64 грн.

до його оподатковуваного доходу, цей пункт
ПКУ не містить.
Враховуючи зазначене, сума вихідної допомоги як інший дохід включається до оподатковуваного доходу працівника і, відповідно, з неї утримується ПДФО за ставкою
18 % та ВЗ — 1,5 %.
У листі від 09.03.2011 р. № 4628/6/170715 податківці звертають увагу й на те,
що до суми вихідної допомоги не можна
застосовувати податкову соціальну пільгу
(в разі наявності у працівника права на неї),

оскільки вона застосовується тільки до заробітної плати, а вихідна допомога до неї
не належить.
Згідно з п. 4 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170,
на суму вихідної допомоги в разі припинення трудового договору ЄСВ не нараховується.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15.07.2016 р. № 332/10/136-16
Щодо індексації заробітної плати працівника-іноземця
Департамент стратегічного планування та
аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув звернення <...> щодо індексації
грошових доходів і повідомляє.
Відповідно до п. 5 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (із змінами, зокрема, внесеними постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013),
у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці,
в якому відбувається підвищення, приймається
за 1 або 100 відсотків.
Обчислення індексу споживчих цін для
проведення подальшої індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації в місяці підвищення окладів
не нараховується, якщо розмір підвищення
грошового доходу перевищує суму індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу
не перевищує суму 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. У разі коли відбувається
підвищення окладу в місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не
мають разового характеру.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення окладів
сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.
Крім того, визначено, що працівникам підприємств і 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 положень цього Порядку.
Порядок не передбачає положень щодо
зменшення суми індексації на суму підвищення заробітної плати у зв’язку з коливаннями
курсу валют Національним банком України по
відношенню до національної валюти України.
Враховуючи зазначене, на нашу думку,
умови проведення індексації працівників іноземних представництв мають передбачатись
у трудових контрактах.

Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу				

Н. Підлужна
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УЧЕТ И НАЛОГИ

Сегодня в рубрике:
«Чернобыльские» отпуска:
отражение в учете
c. 61
Штрафы, подстерегающие
предприятие и бухгалтера c. 65
Отпуск
в «1С:Предприятие»

c. 70

Оплата обучения работников:
определяемся с целью
и налогообложением
c. 77

Юлия КОНДРАТЬЕВА,
главный бухгалтер ООО «АЭРОК»

«ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ»
отпуска:
отражение
в учете

Бухгалтерский учет выплат работникам за счет средств
предприятия, как правило, не вызывает вопросов в части
отражения в учете, в отличие от выплат, которые возме
щаются государством. Среди них — возмещение расходов
на оплату «чернобыльских» отпусков
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П

опулярным вариантом отражения в бухгалтерском учете средств
на оплату «чернобыльских» отпус
ков является вариант признания дохода
от компенсации государством расходом
предприятия (пример 1).
Сторонники данной позиции основываются на п. 16–19 П(С)БУ 15 «Доход», в которых сказано, что целевое финансирование
признается доходом при соблюдении ряда
условий, а именно:
• существует подтверждение того, что
оно будет получено;
• предприятие выполнит условия относительно такого финансирования;
• доход признается в том периоде, в котором понесены расходы;
• финансирование расходов, понесенных
предприятием ранее, признается дебитор-

ской задолженностью с одновременным
признанием дохода.
Однако возникает вопрос: есть ли в дан
ном случае целевое финансирование?
Целевое финансирование направлено на
реализацию определенных мер, проектов
и программ, в отличие от целевых поступ
лений, которые носят компенсационный
характер. Одним из видов целевых поступ
лений являются дотации, получаемые предприятием из государственного бюджета.
Субъектом и целевого финансирования,
и целевых поступлений в данном контексте
является предприятие. Оно получает деньги
для своей деятельности в рамках утвержденных смет и бюджетов в случае целевого
финансирования, и получает компенсацию
понесенных убытков в случае целевых поступлений.

ПРИМЕР 1

Отражение в учете денежных средств на оплату «чернобыльских» отпусков
путем отражения доходов и расходов
№
п/п
1

Содержание операции
Начислены «чернобыльские» отпускные сотруднику

Бухгалтерский учет

Сумма

Дт

Кт

949

663

3 600,00

2

Удержан НДФЛ (18 %)

663

641

648,00

3

Удержан военный сбор (1,5 %)

663

642

54,00

4

Начислен ЕСВ (8,4 %)

949

651

302,40

5

Признана задолженность государства перед предприятием

373

48

3 902,40

6

Получены денежные средства от государства на оплату
«чернобыльских» отпусков

313

378

3 902,40

7

Выплачены отпускные сотруднику

663

313

2 898,00

8

Уплачен НДФЛ

641

313

648,00

9

Уплачен военный сбор

642

313

54,00

10

Уплачен ЕСВ

651

313

302,40

11

Признан доход от поступившего целевого финансирования

48

719

3 902,40
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Кто же является получателем целевых
денежных средств по «чернобыльской» программе: предприятие или гражданин? В ст. 13
Закона Украины «О статусе и социальной
защите граждан, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы» от 28.02.1991 г.
№ 796-XІІ четко указано, что государство берет на себя ответственность за причиненный
ущерб гражданам и обязуется возместить
им данный ущерб. Следовательно, ущерб
возмещается не предприятию, а гражданам,
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. В данном случае государство пошло
на оптимизацию своих бюрократических
функций и переложило административнопроцессуальные процедуры на предприятие,
которое является всего лишь посредником
между государством и гражданином.
Тот же П(С)БУ 15 «Доход» в первую очередь
говорит о том, что не признаются доходами
суммы поступлений по договору комиссии,
агентскому и другому аналогичному договору
в пользу комитента, принципала и т. п., а также
поступления, принадлежащие другим лицам.
Теперь выясним, имеет ли право предприятие на расходы. Согласно П(С)БУ 1 «Общие
требования к финансовой отчетности» расходы — это уменьшение экономических выгод
в виде выбытия активов или увеличения обязательств, которые приводят к уменьшению
собственного капитала (за исключением
уменьшения капитала за счет его изъятия
или распределения собственниками). При
начислении «чернобыльских» отпускных
предприятие всегда одновременно признает
дебиторскую задолженность государства.
Здесь нет ни уменьшения активов, ни увеличения обязательств, т. е. данные выплаты
в любом случае никоим образом не отвечают критерию расходов. Соответственно,
предприятие не имеет оснований признать
расходами периода выплаты и «раздувать»
обороты в бухгалтерском учете.
Министерство финансов Украины в письме от 06.09.2011 г. № 31-08410-07-25/21750
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относительно отражения в учете сумм больничных, выплачиваемых за счет фондов
социального страхования, говорит о том,
что начисление суммы материального обеспечения — пособия по временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет
Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, отражается
по дебету субсчета 378 «Расчеты с государственными целевыми фондами» и кредиту
счета 66. Поступление денежных средств
на счет предприятия для выплаты пособия
работникам отражается по дебету счета 31
«Счета в банках» и кредиту субсчета 378.
Несмотря на то что практика получения
возмещения по «чернобыльской» программе
сложилась таким образом, что предприятие
выплачивает собственные денежные средства, а впоследствии заявляет возмещение,
законодательство не содержит запрета на обратный прядок действий.
В п. 5 Порядка использования средств
государственного бюджета для выполнения программ, связанных с социальной защитой граждан, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, утвержденного
постановлением КМУ от 20.09.2005 г. № 936,
указано, что социальные выплаты, доплаты
(виды помощи), предусмотренные пп. 5–13
п. 4 этого Порядка, проводятся по месту
основной работы (службы) граждан предприятиями, учреждениями, организациями
и физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности согласно
расчетным данным, представленным в уполномоченный орган по форме, утвержденной
Минсоцполитики. То есть осуществляя выплаты до получения возмещения предприятие
финансирует государство, точно также как
не получив возмещение от Фонда социального
страхования до 30 числа, предприятие оплачивает НДФЛ за счет собственных средств.
Учитывая, что выплаты средств за счет
Фонда социального страхования и по «чернобыльской» программе имеют одинаковую
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природу, а предприятие должно придерживаться единой методологии бухгалтерского
учета однородных операций, по мнению
автора, более корректными проводками

в отражении выплат за счет средств «чернобыльской» программы будут являться
корреспонденции счетов, приведенные
в примере 2.

ПРИМЕР 2

Отражение в учете денежных средств на оплату «чернобыльских» отпусков
путем отражения доходов и расходов
№
п/п

Содержание операции

Бухгалтерский учет
Дт

Кт

Сумма

1

Начислены «чернобыльские» отпускные сотруднику

949

663

3 600,00

2

Удержан НДФЛ (18 %)

663

641

648,00

3

Удержан военный сбор (1,5 %)

663

642

54,00

4

Начислен ЕСВ (8,4 %)

949

651

302,40

5

Получены денежные средства от государства на оплату
«чернобыльских» отпусков

313

378

3 902,40

7

Выплачены отпускные сотруднику

663

313

2 898,00

8

Уплачен НДФЛ

641

313

648,00

9

Уплачен военный сбор

642

313

54,00

Уплачен ЕСВ

651

313

302,40

10

Читайте в журналі «Заработная плата»
№ 8/2016 — «Чорнобильські» відпустки. № 9/2016 — «Чорнобильці» на підприУ статті наведено відповіді на найбільш поширені
запитання щодо порядку надання та оплати
так званих «чорнобильських» відпусток — відпусток, що надаються особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ємстві: пільги та компенсації. У статті розглянуто
особливості надання пільг та компенсацій громадянам, які належать до числа громадян, які зазнали впливу наслідків катастрофи на ЧАЕС, в т. ч.
працівникам підприємств, установ, організацій.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

ШТРАФИ,

що підстерігають
підприємство
та бухгалтера
На пряму телефонну лінію журналу часто надходять запитання
щодо відповідальності бухгалтерів за порушення порядку запов
нення та подання податкової звітності. У статті, в допоповнення
до коментаря до Інструкції з оформлення органами доходів і збо
рів матеріалів про адміністративні правопорушення, детальніше
розглянемо питання відповідальності за порушення справляння
ЄСВ, ПДФО та порядку використання страхових коштів

ЄСВ
Відповідно до ст. 26 Закону про ЄСВ посадові особи на підприємствах несуть адміністративну відповідальність за:
• порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ;
• неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності
з ЄСВ;
• подання недостовірних відомостей, що
використовуються в Державному реєстрі, та
інших відомостей.
Провадження у справах про адміністра
тивні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення
(КУпАП).

Так, несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ,
у т. ч. авансових платежів (ст. 165(1) КУпАП):
• у сумі, що не перевищує 300 нмдг
(206 700 грн) тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності, фізичну особу — підприємця або особу, яка забезпечує
себе роботою самостійно, від 40 до 80 нмдг,
або від 680 до 1360 грн;
• у сумі більше 300 нмдг (206 700 грн) —
від 80 до 120 нмдг, або від 1360 до 2040 грн.
Повторні порушення щодо сплати ЄСВ
тягнуть за собою накладення штрафу від
150 до 300 нмдг, або від 2550 до 5100 грн.
За порушення порядку нарахування ЄСВ,
страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що ви-
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користовуються в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та
відомостей, порушення встановленого
порядку використання та здійснення операцій з коштами ПФУ на вищезгаданих
осіб накладається штраф у розмірі від 30 до
40 нмдг, або від 510 до 680 грн (за повторне
порушення — від 40 до 50 нмдг, або від 680
до 850 грн).
За неналежне ведення бухгалтерської
документації, на підставі якої нараховується
ЄСВ, відповідно до п. 5 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ накладається штраф у розмірі
від 8 до 15 нмдг, або від 136 до 255 грн. Але
такий штраф накладається на платника ЄСВ
(зокрема, роботодавця — підприємство чи
підприємця), а не на бухгалтера. На платників ЄСВ, а не на бухгалтерів накладаються і
решта штрафів, передбачених частиною 11
ст. 25 Закону про ЄСВ, а саме:
• за неподання, несвоєчасне подання,
подання не за встановленою формою звітності, передбаченою Законом про ЄСВ —
10 нмдг, або 170 грн за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання
не за встановленою формою (за повторне
порушення — 60 нмдг, або 1020 грн;
• за ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік
платниками ЄСВ — 10 нмдг, або 170 грн;
• за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ — 20 % своєчасно не сплачених сум;
• за донарахування органом доходів
і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ — 10 % зазначеної суми
за кожний повний або неповний звітний
період, за який донараховано таку суму, але
не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ;
• за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з
видачею сум виплат, на які нараховується
ЄСВ (авансових платежів) — 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
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ПДФО та ВЗ
За неутримання або неперерахування
до бюджету сум ПДФО під час виплати фізичній
особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок
коштів підприємств, установ і організацій
(крім випадків, коли таке перерахування
дозволено законодавством), неповідомлення
або несвоєчасне повідомлення державним
податковим інспекціям за встановленою
формою відомостей про доходи громадян
(ст. 163(4) КУпАП), посадові особи підприємств,
установ і організацій, підприємці можуть бути
попереджені або на них може бути накладено
штраф у розмірі від 2 до 3 нмдг, або від 34
до 51 грн (за повторне порушення — від 3
до 5 нмдг, або від 51 до 85 грн).
Відповідно до пп. 127.1 ПКУ до податкових агентів, які здійснюють ненарахування,
неутримання та/або несплату (неперерахування) ПДФО до або під час виплати доходу
працівникам або іншим платникам податків,
застосовується штраф у розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті
до бюджету. За повторне порушення протягом
1095 днів — 50 %, а втретє та більше протягом
1095 днів — 75 % суми ПДФО, що підлягає
нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Відповідно до п. 119.2 ПКУ неподання,
подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками
ф. № 1ДФ про суми нарахованих (сплачених)
платнику ПДФО сум доходів, утриманого з
них ПДФО, а також суми отриманої оплати
від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості
або помилки призвели до зменшення та/
або збільшення податкових зобов’язань,
та/або до зміни платника ПДФО, тягнуть
за собою накладення штрафу в розмірі 510
грн (за повторне порушення — 1020 грн).
При цьому відповідальність застосовується до загальної кількості порушень, а не до
кожного порушення окремо. У разі ж якщо
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під час подання уточнюючого розрахунку
за ф. № 1ДФ додаються рядки стосовно
виплачених доходів, які не включаються
до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення
ПДФО та не відбувається зміна платника,
то штрафні санкції не застосовуються.
Передбачені у п. 127.1 та 119.2 ПКУ штрафи не застосовуються, якщо недостовірні
відомості або помилки виникли під час
перерахунку ПДФО за п. 169.4 ПКУ та були
виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
Вищезазначені штрафи не застосовуються,
якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно
виявляється роботодавцем, що передбачено
ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних
податкових періодах протягом податкового
(звітного) року. Оскільки ВЗ справляється
в порядку, встановленому для справляння
ПДФО, то ці ж штрафи застосовуються й у разі
аналогічних порушень при справлянні ВЗ.
Крім того, відповідно до пп. 129.1.3 ПКУ з
дня настання строку погашення податкового
зобов’язання з ПДФО, але непогашеного нараховується пеня із розрахунку 120 % річних
облікової ставки НБУ, чинної на день виплати
(нарахування) доходів на користь платників
податків — фізосіб (п. 129.4 ПКУ).

Порушення щодо ФСС з ТВП
Відповідно ст. 15 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) роботодавець несе
відповідальність за:
• порушення порядку використання
страхових коштів, несвоєчасне або неповне
їх повернення;
• несвоєчасне подання або неподання,
подання недостовірних відомостей про використання коштів;
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• шкоду, заподіяну застрахованим особам
або ФСС з ТВП внаслідок невиконання або
неналежного виконання обов’язків.
У разі порушення порядку використання
страхових коштів роботодавці відшкодовують
в повному обсязі неправомірно витрачену
суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф
у розмірі 50 % такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових кош
тів на роботодавців та інших отримувачів
коштів накладається штраф у розмірі 10 %
несвоєчасно повернутих або повернутих
не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі
страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених
сум коштів, розрахована за кожний день
прострочення платежу.
За наявності методологічних або арифметичних помилок (наприклад, відмінність
показників у різних таблицях звіту за формою
Ф4-ФСС з ТВП щодо витрат за рахунок коштів
ФСС з ТВП, невідображення або невірне відображення суми коштів, на надання матеріального забезпечення застрахованим особам,
невідображення сум донарахованих страхових
внесків, пені, штрафів та неправомірно витрачених страхових коштів, які роботодавцем
не оскаржуються або процедура оскарження
завершена), виявлених під час приймання
звітів відповідальною особою, роботодавцю
має бути запропоновано самостійно виправити
виявлені помилки. Ці пропозиції не можуть
бути підставою для неприйняття звіту.
У разі відмови роботодавця виправити
помилки орган ФСС з ТВП зобов’язаний самостійно визначити відповідні показники,
врахувати їх під час складання зведених
звітів, після чого, за необхідності, роботодавець перевіряється.
Якщо роботодавець самостійно до початку
перевірки виявив помилки, що містяться в ра-
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ніше поданому ним звіті за ф. Ф4-ФСС з ТВП
і стосуються правильності нарахування суми
страхових внесків за період до 01.01.2011 р. та
витрат за загальнообов’язковим соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням, такий роботодавець має вжити
невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про
факт та зміст помилок за місцем обліку,
у якому мають бути відображені причини
виникнення помилок та надано розрахунок
донарахованої (зменшеної) суми страхових
внесків або витрат, здійснених за рахунок
коштів ФСС з ТВП.
Роботодавець у разі виявлення помилки,
що обумовлює необхідність сплати ним заборгованості, має донарахувати та сплатити
суму пені, розраховану на суму недоплати.
У випадку самостійного повідомлення
роботодавцем про факт виявлення помилки
та перерахування сум, нарахованих ним,
у разі недоплати страхових внесків за період
до 01.01.2011 р. та пені, зайво нарахованих
витрат у повному обсязі до початку перевірки,
штрафи до роботодавця не застосовуються.
Роботодавець під час подання звітності
повинен відобразити помилки минулих
кварталів звітного року шляхом коригування
відповідних показників звітності.
Помилки минулих років, що стосуються
фінансових показників (про донараховані
або нараховані помилково суми страхових
внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I
звіту за ф. Ф4-ФСС з ТВП.

Працевлаштування соціально
захищених категорій населення
Відповідно до ст. 19 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

(далі — Закон № 875) для підприємств,
які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів у розмірі 4 %
середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного
робочого місця.
Підприємства, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність
працюючих інвалідів менша, ніж установлено
нормативом, щороку сплачують відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
адміністративно-господарські санкції, сума
яких визначається в розмірі середньої річної
заробітної плати на підприємстві, за кожне
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним. Для
підприємств, на яких працює від 8 до 15
осіб, розмір адміністративно-господарських
санкцій визначається в розмірі половини
середньої річної заробітної плати.
Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою
нарахування пені виходячи з 120 % річних
облікової ставки НБУ, що діяла на момент
сплати, нарахованої на повну суму недоїмки
за весь її строк.
Адміністративно-господарські санкції та
пеню підприємства сплачують за рахунок
прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Адміністративно-господарські санкції
розраховуються та сплачуються підприємствами самостійно в строк до 15 квітня
року, наступного за роком, в якому відбулося
порушення нормативу.
У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості
їх сплати за рішенням суду їх стягнення
в примусовому порядку може бути звернено
на майно підприємства (ст. 20 Закону № 875).
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про
зайнятість» від 05.07.2012 р. № 5067-VI
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(далі — Закон № 5067) до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, крім інвалідів, належать
також:
• один з батьків або особа, яка їх замінює і:
— має на утриманні дитину (дітей) віком
до шести років;
— виховує без одного з подружжя дитину
віком до 14 років або дитину-інваліда;
— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або
інваліда I групи (незалежно від причини
інвалідності);
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося
15 років та які за згодою одного з батьків або
особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу;
• особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
• молодь, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах,
звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або
припинення навчання чи служби) і яка
вперше приймається на роботу;
• особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону

РЕКЛАМА
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України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і
менше років;
• інваліди, які не досягли пенсійного віку,
встановленого ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»;
• особи, яким виповнилося 15 років та
які за згодою одного з батьків або особи, яка
їх замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу;
• учасники бойових дій, зазначені у п. 19
та 20 частини першої ст. 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Для їх працевлаштування підприємствам,
установам та організаціям з чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників
за попередній календарний рік.
У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування
громадян, зазначених у частині першій
ст. 14 цього Закону, з нього стягується
штраф за кожну необґрунтовану відмову
у працевлаштуванні таких осіб у межах
відповідної квоти у двократному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
на момент виявлення порушення (ст. 53
Закону № 5067).
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Людмила ЛУЦКОВА,
консультант по продуктам «1С:Предприятие»,
Внедренческий центр ABBYY Украина,
кандидат экономических наук, доцент

ОТПУСК

в «1С:Предприятие»
На прямую телефонную линию редакции часто поступают вопросы
относительно отражения в учете расходов на оплату отпусков,
в частности в каком месяце отражать начисления. В статье
рассмотрим, как с этой задачей справляется программа 1С

П

орядок отражения в учете расходов на оплату отпусков рассмотрим
на условном примере. Допустим сотрудница Луцкова Людмила Павловна уходит
в отпуск на 15 дней с 27 июля по 10 августа.
Отпускные будут начислены и выплачены
в июле вместе с заработной платой.
Пример реализован в программе «1С:
Зарплата и управление персоналом для
Украины», релиз 2.1.44.1 (далее — 1С:ЗУП),
аналогичный функционал в «1С: Управление
производственным предприятием для Ук
раины», «1С: Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины».
В программе «1С:ЗУП» кадровик регистрирует это событие с помощью документа
«Отпуска организаций» (рис. 1).
На основании данного документа бухгалтер создает документ «Начисление отпуска
работникам организаций» (рис. 2). Сумма
средней зарплаты в документе рассчитывается автоматически (в примере сумма
средней зарплаты за день составила 500 грн).

Сотруднице Луцковой Л. П. начислены отпускные в размере 7500 грн за 5 дней июля
и 10 дней августа (отображается в две строки).
Если выплата отпускных не совпадает
по времени с выплатой зарплаты, тогда используется документ «Зарплата к выплате
организаций» с видом «Выплата отпуска».
После начисления отпускных бухгалтер
переходит к начислению заработной платы
и формирует документ «Начисление зарплаты
работникам организаций» (рис. 3). Данный
документ можно заполнять автоматически,
выбрав закладку «Заполнить и рассчитать все»
и указав организацию и месяц начисления.
На закладке «Начисления» отображается
оклад Луцковой Л. П. за отработанные 18 дней
и индексация зарплаты, которая в системе
рассчитывается автоматически.
Проанализируем расчет НДФЛ для Луц
ковой Л. П. (закладка «НДФЛ»).
Налоговый период для данного сотрудника
разбит на июль и август с кодом дохода НДФЛ
«101» (заработная плата). Доход за июль
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Рис. 1. Документ «Отпуска организаций»

Рис. 2. Документ «Начисление отпуска работникам организаций»
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Рис. 3. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»,
закладка «Начисления»

Рис. 4. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»,
закладка «НДФЛ»

составил 12 859,66 грн, в т. ч. 10 285,71 грн
(оклад за 18 дней) + 73,95 грн (индексация) +
+ 2500,00 грн (отпускные за июль), доход
за август — 5 000 грн. Соответственно НДФЛ
за июль составил 2314,74 грн, за август —
900,00 грн. Аналогичная разбивка по на-

численному ЕСВ: за июль — 2829,13 грн,
за август — 1100,00 грн (рис. 4 и 5).
Бухгалтер при расчете заработной платы
сотрудников может воспользоваться закладкой «Рассчитать»/«Рассчитать по работнику
с комментариями» в документе «Начисление
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Рис. 5. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»,
закладка «Взносы на ФОТ»

Рис. 6. Комментарии по расчету Луцковой Л. П.
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Рис. 7. Документ «Начисление зарплаты работникам организаций»,
закладка «Расчетный листок»

Рис. 8. Документ «Зарплата к выплате организаций»
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Рис. 9. Документ «Отражение зарплаты в регл. учете»

Рис. 10. Настройка параметров учета
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зарплаты работникам организаций», при
этом программа выводит комментарии
по расчету. На рис. 6 представлены комментарии по расчету НДФЛ Луцковой Л. П.
за июль и август с кодом дохода НДФЛ «101».
Результаты описанных выше расчетов приведены в расчетном листке Луцковой Л. П.
(рис. 7).
Аналогичная разбивка по периодам в документе «Зарплата к выплате организаций»
(рис. 8).
Для формирования проводок используется документ «Отражение зарплаты в регл.
учете» (рис. 9).
В документе «Отражение зарплаты в регл.
учете» сумма начисленных отпускных разбита на две части: 4500 грн — за счет резерва

и 3000 грн — за счет расходов. Рассмотрим,
как формируется проводка Дт 471 Кт 661
на сумму 4500 грн.
Для формирования проводок по резерву
отпусков в программах, указанных в начале
статьи, должна быть включена настройка
«Использовать резерв отпусков» (рис. 10).
Кроме того, должен быть указан «Коэф
фициент резерва отпусков» (рис. 11).
Луцковой Л. П. начислено всего 7500 грн
отпускных, в т. ч. за счет резерва — 4500 грн.
(7500 × 0,6).
При заполнении «Отчета по единому социальному взносу» имеем такую картину. Вся
сума начислений попадает в отчет, отпускные
отражены в отчете с типом начислений «10»
и разбивкой по месяцам (рис. 12).

Рис. 11. Регистр сведений
«Коэффициент резерва
отпусков»

Рис. 12. Отчет по единому социальному взносу
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Олександр ФЕСЕНКО,
експерт з питань оподаткування доходів громадян

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

працівників:
визначаємось з метою
та оподаткуванням
Податковий кодекс України містить дві норми, які регламентують
питання оподаткування витрат на навчання працівників, але ре
зультат їх практичного застосування діаметрально протилежний.
Про те, яку з цих норм і в яких випадках застосовувати, читайте
у статті

У

Податковому кодексі України закріп
лено дві норми, що стосуються оподаткування ПДФО виплат, які здійснюються в рахунок оплати перепідготовки
працівника, — це пп. 165.1.21 та пп. 165.1.37
ПКУ. У яких випадках застосовувати кожну
з них, розглянемо далі.

Плата за навчання
Отже, відповідно до пп. 165.1.21 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається 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 (у 2016 р. — 1930 грн) на кожний повний
або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи.

Ця сума не включається до оподатковуваного доходу незалежно від того, чи
перебуває ця особа в трудових відносинах з
роботодавцем, але за умови, що вона уклала
з ним письмовий договір (контракт) про
взяті зобов’язання з відпрацювання в такого
роботодавця після закінчення вищого та/або
професійно-технічного навчального закладу
та отримання спеціальності (кваліфікації)
не менше ніж три роки.
Якщо ж працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду
такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому
закінчилося 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 ПДФО
та ВЗ в загальному порядку.
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Плата за перепідготовку
Відповідно до пп. 165.1.37 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включається сума
витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням
кваліфікації (перепідготовкою) платника
податку згідно із законом.

Проблема вибору
То як же правильно визначитись із оподаткуванням сум, сплачених, наприклад,
за навчання бухгалтера роботі з новим програмним забезпеченням для ведення обліку
на підприємстві чи фінансового директора
на курсах «Нові фінансові інструменти для
бізнесу»? Що це: перепідготовка чи підвищення кваліфікації? А якщо таке навчання
організоване у вищому навчальному закладі?
Яка сума за навчання не підлягає оподаткуванню: тільки 1930 грн чи вся сплачена
сума, наприклад 5000 грн?
Відповідно до ст. 201 КЗпП роботодавець
організує індивідуальне, бригадне, курсове
та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи для професійної підготовки та підвищення кваліфікації
робітників і службовців, особливо молоді.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р.
№ 4312-VI (далі — Закон № 4312) професійне навчання працівників — це процес
цілеспрямованого формування у працівників
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати
продуктивність праці, максимально якісно
виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що
включає первинну професійну підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.
Статтею 6 Закону № 4312 передбачено, що організація професійного навчання
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працівників здійснюється роботодавцями з
урахуванням потреб власної господарської
або іншої діяльності відповідно до вимог
законодавства.
Професійне навчання працівників здійснюється: безпосередньо в роботодавця,
на договірній основі у професійно-технічних
та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях. При
цьому роботодавці можуть здійснювати
формальне і неформальне професійне навчання працівників.
Визначення термінів наведене у ст. 47
Закону країни «Про освіту» від 23.05.1991 р.
№ 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060), відповідно до якої:
• перепідготовка — це професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою
професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
• підвищення кваліфікації — це підвищення рівня готовності особи до виконання
її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові
завдання та обов’язки шляхом набуття нових
знань і вмінь у межах професійної діяльності
або галузі знань.
І перепідготовка, і підвищення кваліфікації включаються до післядипломної освіти — спеціалізованого вдосконалення освіти
та професійної підготовки особи шляхом
поглиблення, розширення та оновлення її
знань, умінь і навичок на основі здобутої
раніше вищої освіти (спеціальності) або
професійно-технічної освіти (професії) та
практичного досвіду.
Слід зауважити, що відповідно до ст. 27
Закону № 1060 випускнику державного або
іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний
документ про освіту встановленого зразка,
який затверджено постановою КМУ від
22.07.2015 р. № 645.
Крім того, можна звернутись до Положення про професійне навчання працівників
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на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від
26.03.2001 р. № 127/151, відповідно до п. 2.5
якого підвищення кваліфікації робітників —
це професійно-технічне навчання робітників,
що дає змогу розширювати й поглиблювати
раніше здобуті знання, уміння та навички
на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.
Підвищення кваліфікації робітників здійснюється шляхом навчання на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення.
Форми підвищення кваліфікації робітників
визначаються роботодавцями.
З наведених законодавчих норм можна
зробити такі висновки:
• якщо за результатами перепідготовки
працівник отримує документ про освіту,
наприклад, диплом молодшого спеціаліста,
який видається акредитованим (атестованим)
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навчальним закладом після закінчення відповідного курсу навчання, то витрати суб’єкта
господарювання (роботодавця чи ні) на таке
навчання фізичної особи слід оподатковувати
з урахуванням вимог пп. 165.1.21 ПКУ, тобто
суми витрат на навчання, що перевищують
1930 грн на місяць, підлягають оподаткуванню ПДФО як додаткове благо;
• якщо після закінчення курсів фізична
особа отримує свідоцтво, сертифікат, посвідчення чи інший документ про навчання та/
або підвищення кваліфікації та/або здобуття
певного кваліфікаційного рівня, незалежно
від того, ким воно видане (установою, організацією чи навчальним закладом), оплату
за навчання на таких курсах слід розглядати
як оплату за підвищення кваліфікації (перепідготовку) в розумінні пп. 165.1.37 ПКУ,
і всі кошти, сплачені за таке навчання, не підлягатимуть оподаткуванню ПДФО.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 липня 2016 р. № 566
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2016 р. за № 1046/29176
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до
вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП), Податкового
кодексу України, Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» та інших
нормативно-правових актів, встановлює порядок
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення в органах доходів і зборів,
а також процедуру складання протоколів про
адміністративні правопорушення, розгляду
справ про адміністративні правопорушення
органами доходів і зборів, ведення діловодства
у справах про адміністративні правопорушення,
а також забезпечення належного розгляду скарг
на постанови у справах про адміністративні
правопорушення.
Ця Інструкція не поширюється на провадження
у справах про порушення митних правил, порядок якого визначено Митним кодексом України.
2. Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна)
дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян,
на встановлений порядок управління і за яку
законом передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо
ці порушення за своїм характером не тягнуть

за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності.
II. Оформлення протоколів
про адміністративні правопорушення
1. Відповідно до частини першої ст. 255
КУпАП уповноважені посадові особи органів
доходів і зборів мають право складати протоколи
у справах про адміністративні правопорушення
за ст. 51(2), 155(1), 162(1), 162(2), 163(1)–163(4),
163(12), 164, 164(5), 164(16), 166(16), 166(17), 177(2),
204(3) КУпАП.
Частиною другою ст. 255 КУпАП також передбачено, що уповноважені особи органів доходів
і зборів у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання цих
органів, відповідно до ст. 234(2) КУпАП мають
право складати протоколи про правопорушення
за ст. 163(13), 163(15), 164(1), 165(1), 166(6) (частини
третя – шоста), 188(23) КУпАП.
2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол
складається стосовно кожної особи окремо.
У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи
складаються окремо щодо кожного з вчинених
правопорушень. Якщо особа вчинила кілька
адміністративних правопорушень, справи про
які одночасно розглядаються одним і тим самим
органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш
серйозне правопорушення з числа вчинених.
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До основного стягнення в цьому разі може
бути приєднано одне з додаткових стягнень,
передбачених статтями про відповідальність
за будь-яке з вчинених правопорушень.
3. Посадові особи органів доходів і зборів при
виявленні адміністративного правопорушення
складають протокол про адміністративне правопорушення (далі — Протокол) на бланку за
формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції.
4. Зміст Протоколу повинен відповідати
вимогам, викладеним у ст. 256 КУпАП.
5. Усі реквізити Протоколу заповнюються
розбірливим почерком державною мовою. Не
допускаються закреслювання або виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу,
а також внесення додаткових записів після
того, як Протокол підписаний особою, відносно
якої він складений.
У разі ненадання особою, яка притягається
до адміністративної відповідальності, документів
для складання Протоколу використовуються
відомості про таку особу, наявні у Державному
реєстрі фізичних осіб — платників податків.
6. У Протоколі під час його складання
обов’язково зазначається стаття КУпАП, згідно
з якою передбачено адміністративну відповідальність. При викладенні обставин правопорушення у Протоколі вказуються місце та
час його вчинення, суть правопорушення, які
саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила
особа, стосовно якої складається Протокол,
та які положення законодавства порушено.
Якщо є свідки правопорушення та потерпілі,
до Протоколу вносяться їх прізвища, імена та
по батькові, а також місце проживання.
7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу.
Пояснення та зауваження за суттю вчиненого
правопорушення вносяться до Протоколу і засвідчуються підписом особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності. Пояснення
та зауваження можуть додаватися до Протоколу
окремо, про що у Протоколі робиться запис.
1 Додатки до Інструкції, у яких наведено форми протоколів, постанов тощо не публікуються. (Прим. ред.)
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8. При складанні Протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз’яснюються її права й обов’язки, передбачені
ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП,
про що робиться відмітка в Протоколі.
Про ознайомлення із Протоколом особа,
щодо якої він складений, ставить у протоколі
свій підпис. У разі відмови поставити підпис
про це робиться відповідний запис у протоколі,
який засвідчується підписом посадової особи
органу доходів і зборів.
9. Протокол складається у двох примірниках, що підписується посадовою особою, яка
склала Протокол, особою, яка притягається
до адміністративної відповідальності, а також
свідками і понятими, якщо такі є.
10. У разі відмови особи, щодо якої складається Протокол, від підписання Протоколу
посадова особа органу доходів і зборів робить
про це відповідний запис, який засвідчує своїм
підписом та підписами свідків у разі їх наявності.
Особа, щодо якої складається Протокол,
має право письмово викласти підстави своєї
відмови від підписання Протоколу, які додаються до Протоколу окремо, про що робиться
запис у Протоколі.
Відмова від підписання Протоколу не є підставою для припинення провадження у справі.
11. Один примірник Протоколу під підпис
вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
12. У разі неможливості складання Протоколу
за місцем вчинення адміністративного правопорушення Протокол складається в органі доходів
і зборів. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується до органу
доходів і зборів для складання та підписання
Протоколу. У запрошенні зазначаються дата,
час та місце складання Протоколу. Запрошення
вважається належним чином врученим, якщо
воно надіслано за адресою (місцезнаходженням,
податковою адресою) особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення
або вручено особисто такій особі.
13. У разі неявки особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, у визначений
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у запрошенні час складається акт довільної
форми, який засвідчує факт такої неявки. Акт
підписується не менш як трьома посадовими
особами контролюючого органу та реєструється
у журналі реєстрації актів, що засвідчують факт
неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (додаток 2).
14. Протокол у день складання реєструється
посадовою особою органу доходів і зборів у
Журналі реєстрації протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення (додаток 3) та
не пізніше наступного робочого дня відомості
вносяться до відповідної інформаційної системи.
15. До Протоколу долучаються матеріали,
що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, та документи, що
можуть свідчити про обставини, які пом’якшують
або обтяжують відповідальність особи (за наявності). Кожний документ повинен мати свої
реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити
достовірну інформацію та відповідати вимогам
законодавства України про адміністративні
правопорушення.
16. Якщо розгляд справ про адміністративне
правопорушення віднесено до відання інших
органів, належно оформлений Протокол надсилається органу, уповноваженому розглядати
адміністративну справу, протягом трьох днів з
дня його реєстрації. До Протоколу додаються
інші матеріали справи, які є в наявності в органах доходів і зборів та які підтверджують факт
вчинення адміністративного правопорушення.
У разі якщо матеріали справи передані органу
досудового розслідування, належно оформлений
Протокол надсилається органу, уповноваженому
розглядати адміністративну справу, протягом
трьох днів з дня повідомлення особі про підозру
у кримінальному провадженні по даному факту
або закриття кримінального провадження.
17. Якщо справу уповноважений розглядати орган доходів і зборів, протокол з іншими
матеріалами справи у день його реєстрації в
Журналі реєстрації протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення передається
керівнику (заступнику керівника) органу доходів і зборів, який буде розглядати справу про
адміністративне правопорушення.
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III. Розгляд посадовими особами органів
доходів і зборів справ про адміністративні
правопорушення
1. Відповідно до ст. 234(2) КУпАП керівником
або заступником керівника органу доходів і
зборів розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
порядку приймання готівки для подальшого її
переказу (ст. 163(13)), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків
з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (ст. 163(15)), ухиленням
від подання декларації про доходи (ст. 164(1)),
порушенням законодавства про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (ст. 165(1)), порушенням
порядку припинення юридичної особи (частини третя – шоста ст. 166(6)), перешкоджанням
уповноваженим особам органів доходів і зборів
у проведенні перевірок (ст. 188(23)).
Від імені органів доходів і зборів розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
керівник (заступник керівника згідно з розподілом
обов’язків) відповідного органу доходів і зборів.
2. Посадова особа відповідного органу
доходів і зборів, яка розглядає справу про
адміністративне правопорушення, діє за своїм
внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному, об’єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись нормами законодавства
і правосвідомістю.
Розглядаючи справу, посадова особа органу
доходів і зборів може прийняти рішення про
звільнення правопорушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним
зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові у справі про адміністративне
правопорушення. Приймаючи таке рішення,
посадова особа органу доходів і зборів повинна всебічно й об’єктивно розглянути справу,
з’ясувати, чи можна вважати правопорушення
малозначним.
3. Відповідно до ст. 276, 277 КУпАП справа
про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.
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Справа про адміністративне правопорушення
розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня
одержання органом доходів і зборів (посадовою
особою) Протоколу та інших матеріалів справи.
4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності зазначеної особи справу
може бути розглянуто лише у випадках, коли
є дані про своєчасне її сповіщення про місце і
час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи.
5. Відповідно до ст. 278 КУпАП керівник
(заступник керівника) органу доходів і зборів
при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення з’ясовує:
— чи належить до його компетенції розгляд
цієї справи;
— чи правильно складені Протокол та інші
матеріали справи;
— чи сповіщено осіб, які беруть участь у
розгляді справи, про час і місце розгляду;
— чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
— чи підлягають задоволенню клопотання
особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, потерпілого, їх законних
представників та адвоката.
6. За результатами розгляду справи посадова особа органу доходів і зборів виносить
одну з таких постанов:
— постанова про накладення адміністративного стягнення за формою згідно з додатком 4
до цієї Інструкції;
— постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення за формою
згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.
Відповідно до частини другої ст. 284 КУпАП
при оголошенні усного зауваження (ст. 22
КУпАП) виноситься постанова про закриття
справи про адміністративне правопорушення.
7. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато,
а розпочате підлягає закриттю за обставин,
передбачених ст. 247 КУпАП.
8. Якщо при розгляді справи орган доходів
і зборів (посадова особа) дійде висновку, що в
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порушенні є ознаки злочину, він (вона) передає матеріали прокурору, органу досудового
розслідування.
9. Постанова у справі про адміністративне
правопорушення оголошується негайно після
закінчення розгляду справи. Копія постанови
у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів вручається під підпис
або надсилається рекомендованим листом з
повідомленням про вручення особі, стосовно
якої винесено постанову, про що робиться
відповідна відмітка у справі.
Постанова органу доходів і зборів у справі
про адміністративне правопорушення набирає
законної сили після закінчення строку на її
оскарження, передбаченого ст. 289 КУпАП.
10. Постанова реєструється в журналі реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення. Відомості про постанову
вносяться до відповідної інформаційної системи
не пізніше наступного робочого дня після її
винесення.
IV. Оскарження постанов у справах
про адміністративні правопорушення,
винесених органами доходів і зборів
1. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до
вищестоящого органу доходів і зборів (вище
стоящої посадової особи) в порядку та строки,
встановлені КУпАП, або до суду в порядку та
строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
2. При розгляді скарги на постанову у справі
про адміністративне правопорушення посадова
особа органу доходів і зборів перевіряє законність
і обґрунтованість винесеної постанови і приймає
одне з рішень, передбачених ст. 293 КУпАП, за
формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.
Якщо буде встановлено, що постанову
винесено посадовою особою органу доходів і
зборів, неправомочною вирішувати цю справу,
така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу
(посадової особи).
3. Скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядаються
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правомочним органом (посадовою особою)
в десятиденний строк з дня їх надходження,
якщо інше не встановлено законами України.
4. Копія рішення по скарзі на постанову у
справі про адміністративне правопорушення
протягом трьох днів надсилається особі, щодо
якої її винесено.
Відомості про оскарження постанови у
справі про адміністративне правопорушення та
результати розгляду скарги на цю постанову
вносяться до відповідної інформаційної системи.
5. Відповідно до ст. 291 КУпАП постанова
у справі про адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення строку
оскарження цієї постанови.
V. Виконання постанов у справах
про адміністративні правопорушення,
винесених посадовими особами органу
доходів і зборів
1. Відповідно до ст. 299 КУпАП постанова
у справі про адміністративне правопорушення
підлягає виконанню з моменту винесення,
якщо інше не встановлено КУпАП та іншими
законами України.
2. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником
в установу банку України не пізніш як через
п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови,
а в разі оскарження такої постанови — не пізніш
як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги без задоволення.
3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою
ст. 307 КУпАП, постанова надсилається для
примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням
його майна в порядку, встановленому законом.
4. Згідно зі ст. 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку
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про накладення адміністративного стягнення
здійснюється органом доходів і зборів (посадовою особою), який (яка) виніс (винесла)
цю постанову, та іншими органами державної
влади в порядку, встановленому законом.
VI. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
1. Справа про адміністративне правопорушення формується особою, яка склала Протокол.
2. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній документів
брошурується, прошнуровується, скріплюється
печаткою, засвідчується підписом посадової
особи, яка винесла постанову у справі про
адміністративне правопорушення, і здається на
зберігання до архіву установи після закінчення
провадження за нею.
Справа про адміністративне правопорушення зберігається в архіві органу доходів і
зборів протягом встановленого законодавством строку.
VII. Обов’язки і відповідальність
посадових осіб органів доходів і зборів
1. Посадові особи органів доходів і зборів
при здійсненні адміністративного провадження зобов’язані дотримуватись Конституції і
законів України, інших нормативно-правових
актів, прав та охоронюваних законом інтересів
громадян, підприємств, установ, організацій,
забезпечувати виконання покладених на органи доходів і зборів функцій та повною мірою
використовувати надані їм права.
2. За невиконання або неналежне виконання
посадовими особами органів доходів і зборів
своїх обов’язків вони притягаються до дисцип
лінарної, адміністративної, кримінальної та
матеріальної відповідальності згідно з чинним
законодавством.

В. П. Овчаренко
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Від редакції
Питання щодо адміністративної відповідальності бухгалтерів розглядалися
на сторінках журналу «Заработная плата»
№ 7/2015, с. 36 та № 9/2016, с. 31. Тому
наводимо лише основні положення статей
Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими мають право складати
протоколи органи доходів і зборів та на які
є посилання в Інструкції, а також розміри
адмінштрафів, передбачені ними:
• ст. 51(2) «Порушення прав на об’єкт
права інтелектуальної власності» — штраф
від 10 до 200 нмдг, або від 170 до 3400 грн
з конфіскацією незаконно виготовленої
продукції та обладнання і матеріалів, які
призначені для її виготовлення;
• ст. 155(1) «Порушення порядку проведення розрахунків» у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг — штраф
від 2 до 5 нмдг, або від 34 до 85 грн (за пов
торне порушення — від 5 до 10 нмдг, або
від 85 до 170 грн) на осіб, які здійснюють
розрахункові операції; від 5 до 10 нмдг, або
від 85 до 170 грн (за повторне порушення —
від 10 до 20 нмдг, або від 170 до 340 грн)
на посадових осіб;
• ст. 155(1) «Порушення порядку проведення розрахунків» під час здійснення
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти — штраф від 3 до 6 нмдг, або від 51
до 102 грн (за повторне порушення — від 6
до 15 нмдг, або від 102 до 255 грн) на осіб,
які здійснюють операції з купівлі-продажу
іноземної валюти; від 5 до 10 нмдг, або від
85 до 170 грн (за повторне порушення — від
10 до 20 нмдг, або від 170 до 340 грн) на посадових осіб;
• ст. 162(1) «Ухилення від повернення
виручки в іноземній валюті» — штраф
від 600 до 5000 нмдг, або від 10 200 грн
до 85 000 грн залежно від розміру неповерненої виручки;

• ст. 162(2) «Незаконне відкриття або
використання за межами України валютних рахунків» — штраф від 500 до 1000 нмдг,
або від 850 до 17 000 грн (за повторне порушення — від 1000 до 3000 нмдг, або від
17 000 до 51 000 грн);
• ст. 163(1) «Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків» — штраф від 5
до 10 нмдг, або від 85 до 170 грн (за повторне
порушення — від 10 до 15 нмдг, або від 170
до 255 грн), крім випадків досягнення податкового компромісу;
• ст. 163(2) «Неподання або несвоєчасне
подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та
зборів (обов’язкових платежів)» — штраф
від 5 до 10 нмдг, або від 85 до 170 грн (за пов
торне порушення — від 10 до 15 нмдг, або
від 170 до 255 грн);
• ст. 163(3) «Невиконання законних
вимог посадових осіб органів доходів і
зборів», перелічених у пп. 20.1.3, 20.1.24,
20.1.30, 20.1.31 ПКУ — попередження або
накладення штрафу в розмірі від 5 до 10 нмдг,
або від 85 до 170 грн (за повторне порушення — від 10 до 15 нмдг, або від 170 до 255 грн);
• ст. 163(4) «Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи
фізичних осіб і подання відомостей про
виплачені доходи» — попередження або
накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 нмдг,
або від 34 до 51 грн (за повторне порушення — від 3 до 5 нмдг, або від 51 до 85 грн);
• ст. 163(12) «Порушення умов видачі
векселів» — штраф від 400 до 500 нмдг, або
від 6800 до 8500 грн;
• ст. 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» —
штраф від 1000 до 5000 нмдг, або від 17 000
до 85 000 грн) з конфіскацією виготовленої
продукції, знарядь виробництва, сировини
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і грошей, одержаних внаслідок вчинення
цього адміністративного правопорушення;
• ст. 164(5) «Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових
виробів, на яких немає марок акцизного
збору встановленого зразка» — штраф від 50
до 200 нмдг, або від 850 до 3400 грн (за пов
торне порушення — від 200 до 500 нмдг, або
від 3400 до 8500 грн) з конфіскацією таких
алкогольних напоїв або тютюнових виробів;
• ст. 164(16) «Зайняття забороненими видами господарської діяльності» —
штраф від 100 до 500 нмдг, або від 1700
до 8500 грн (за повторне порушення — від
500 до 2000 нмдг, або від 8500 до 3400 грн);
• ст. 166(16) «Незаконні дії у разі банкрутства» — штраф від 500 до 1000 нмдг,
або від 8500 до 17 000 грн;
• ст. 166(17) «Фіктивне банкрутство» —
штраф від 750 до 2000 нмдг, або від 12 750
до 34 000 грн;
• ст. 177(2) «Виготовлення, придбання,
зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових
виробів» — штраф від 10 до 100 нмдг, або
від 170 до 1700 грн;
• ст. 204(3) «Порушення порядку переміщення товарів до району або з району
проведення антитерористичної операції» — штраф від 10 до 100 нмдг, або від 170
до 1700 грн (за повторне порушення — від
100 до 200 нмдг, або від 1700 до 3400 грн)
з конфіскацією таких товарів.
Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення
(складають протоколи та накладають штрафи) також за:
• ст. 163(13) «Порушення порядку прий
мання готівки для подальшого її переказу»,
що передбачає накладення штрафу від 100
до 200 нмдг, або від 1700 до 3400 грн;
• ст. 163 (15) «Порушення порядку
проведення готівкових розрахунків та
розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (по-
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слуги)» — штраф від 100 до 200 нмдг, або
від 1700 до 3400 грн (за повторне порушення — від 500 до 1000 нмдг, або від 8500 до
17 000 грн);
• ст. 164(1) «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення
обліку доходів і витрат» — штраф від 3
до 8 нмдг, або від 51 до 136 грн (за повторне порушення — від 5 до 8 нмдг, або від 85
до 136 грн);
• ст. 165(1) «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» в частині
порушення порядку нарахування, неподання,
несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності, подання недостовірних відомостей, що використовуються
в Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, іншої
звітності та відомостей — штраф від 30 до
40 нмдг, або від 510 до 680 грн (за повторне
порушення — від 40 до 50 нмдг, або від 680
до 850 грн);
• ст. 165(1) «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» в частині
порушення порядку сплати — штраф від 40
до 120 нмдг, або від 680 до 2040 грн залежно
від суми платежу (за повторне порушення —
від 150 до 300 нмдг, або від 2550 до 5100 грн);
• ст. 166 (6) «Порушення порядку
припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця» в частині відсутності
бухгалтерського обліку або ведення його з
порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації
майна, порушення порядку проведення
оцінки майна, складення ліквідаційного
балансу (проміжного балансу), розподіль-
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чого балансу, передавального акта під час
припинення юридичної особи — штраф від
100 до 150 нмдг, або від 1700 до 2550 грн;
• ст. 188 (23) «Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування у проведенні

перевірок» — від 8 до 15 нмдг, або від 136
до 255 грн (за повторне порушення — від 10
дo 20 нмдг, або від 170 до 340 грн).
Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівники органів
доходів і зборів та їх заступники.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 30.06.2016 р. № 14249/6/99-99-13-02-03-15
Щодо оплати вартості навчання
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист […] щодо
практичного застосування норм податкового
законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до ст. 201 Кодексу законів про
працю України власник або уповноважений
ним орган організує індивідуальне, бригадне,
курсове та інше виробниче навчання за рахунок
підприємства, організації, установи для професійної підготовки і підвищення кваліфікації
робітників і службовців, особливо молоді.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня
2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312)
професійне навчання працівників — це процес
цілеспрямованого формування у працівників
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати
продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати
нові види професійної діяльності, що включає
первинну професійну підготовку, перепідготовку
і підвищення кваліфікації працівників відповідно
до потреб виробництва.
Статтею 6 Закону № 4312 передбачено, що
організація професійного навчання працівників
здійснюється роботодавцями з урахуванням
потреб власної господарської або іншої ді-

яльності відповідно до вимог законодавства.
Професійне навчання працівників здійснюється: безпосередньо у роботодавця, на договірній основі у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях. При цьому роботодавці
можуть здійснювати формальне і неформальне
професійне навчання працівників.
Зокрема, формальне професійне навчання
працівників робітничим професіям включає
первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників.
За результатами такого навчання видається
документ про освіту встановленого зразка.
Статтею 7 Закону № 4312 передбачено, що
професійне навчання працівників здійснюється
за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною,
дистанційною, екстернатною формою, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. 165.1.21
якого передбачено, що не включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних
осіб 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 Кодексу на кожний повний або непо-
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вний місяць підготовки чи перепідготовки такої
фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває
ця особа у трудових відносинах з роботодавцем,
але за умови, що вона уклала з ним письмовий
договір (контракт) про взяті зобов’язання з
відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного
навчального закладу і отримання спеціальності
(кваліфікації) не менше ніж три роки.
Разом з тим 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.
Дохід, отриманий платником податку як
додаткове благо (крім випадків, передбачених
ст. 165 Кодексу), включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку (пп. 164.2.17 Кодексу).
Також зауважуємо, що доходи, визначені
ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування
військовим збором (пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу 10
розділу XX Кодексу).
Ставка збору становить 1,5 відсотка від
об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2
п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3
п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються
в порядку, встановленому ст. 168 Кодексу,
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за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 16(1) підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.4 п. 16(1)
підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Відповідно до пп. 1.7 п. 16(1) підрозділу 10
розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що
згідно з розділом IV Кодексу не включаються
до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню,
оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18,
165.1.25, 165.1.52 Кодексу.
Отже, кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної
особи, що не перевищує розміру, визначеного
в абзаці першому пп. 169.4.1 Кодексу на кожний
повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, та за умови
дотримання інших вимог пп. 165.1.21 Кодексу,
не включаються до складу оподатковуваного
доходу такої фізичної особи (працівника).
Оскільки працівником були припинені трудові
відносини з роботодавцем протягом періоду його
навчання, то сума, сплачена роботодавцем як
компенсація вартості навчання, прирівнюється
до додаткового блага, наданого такому працівнику, та оподатковується податком на доходи
фізичних осіб і військовим збором на загальних
підставах.
Водночас повідомляємо, що податкова
консультація має індивідуальний характер і
може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію
(п. 52.2 Кодексу).

Перший заступник Голови 				

С. В. Білан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 30.06.2016 р. № 11066/5/99-99-13-02-03-16
Щодо оплати вартості перепідготовки
<...> Статтею 47 Закону України «Про освіту»
від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (далі — Закон
№ 1060) передбачено, що післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти
та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань,
умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої
освіти (спеціальності) або професійно-технічної
освіти (професії) та практичного досвіду.
При цьому післядипломна освіта включає,
зокрема, підвищення кваліфікації — це підвищення рівня готовності особи до виконання її
професійних завдань та обов’язків або набуття
особою здатності виконувати додаткові завдання
та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь
у межах професійної діяльності або галузі знань.
Професійне навчання працівників, які за класифікацією професій належать до категорій
керівників, професіоналів і фахівців включає
перепідготовку, стажування, спеціалізацію та
підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних
закладах.
Особа, яка успішно пройшла навчання
за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого затверджується засновником (засновниками)
навчального закладу або уповноваженим ним
(ними) органом.
Післядипломна освіта здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних навчальних закладах, відповідних
структурних підрозділах вищих навчальних
закладів, наукових, навчально-наукових установах у порядку, затвердженому КМУ.
Згідно зі ст. 48 Закону № 1060 до закладів
післядипломної освіти належать, зокрема,
інститути (центри) підвищення кваліфікації.
Перший заступник Голови

Крім того, Закон України «Про професійний
розвиток працівників» від 12 січня 2012 р.
№ 4312-VI визначає правові, організаційні та
фінансові засади функціонування системи
професійного розвитку працівників.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, пп. 165.1.37
якого передбачено, що до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума витрат роботодавця
у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.
Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий таким
платником як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 Кодексу), у вигляді суми
грошового або майнового відшкодування будьяких витрат або втрат платника податку, крім
тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із
законом за рахунок бюджету або звільняються
від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу
(пп. «г» пп. 164.2.17 Кодексу).
Відповідно до пп. 168.1.1 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає)
оподатковуваний дохід на користь платника
податку, зобов’язаний утримувати податок із
суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену в ст. 167
Кодексу. Також зауважуємо, що доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування
військовим збором (пп. 1.2 п. 16(1) підрозділу
10 розділу XX Кодексу).<...>
Отже, лише сума витрат роботодавця
у зв’язку з підвищенням кваліфікації платника
податку згідно із законом на підставі пп. 165.1.37
Кодексу не оподатковується податком на доходи
фізичних осіб та військовим збором.
С. В. Білан
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 90

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

Оподаткування допомоги
на лікування
За наявності яких підтверджувальних документів допомога на лікування та медичне обслуговування
платника податку не підлягає оподаткуванню ПДФО?
Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ до загального оподатковуваного доходу платника
податку не включаються кошти або
вартість майна (послуг), що надаються як
допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, у тому числі, але
не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних
виробів, виробів медичного призначення
для індивідуального користування інвалідів,
за рахунок коштів благодійної організації
або його роботодавця, в тому числі в частині
витрат роботодавця на обов’язковий профі-

лактичний огляд працівника згідно із Законом
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника,
спрямовану на профілактику захворювань
у період загрози епідемій відповідно до Закону
України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів,
крім витрат, що компенсуються виплатами
з фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування.
Зазначені норми застосовуються юридичною особою — благодійною організацією
або роботодавцем платника податку лише
за наявності відповідних документів, які
підтверджують факт проведення такого
лікування та медобслуговування.
При цьому платникам податку для підтвердження фактично понесених ними витрат, пов’язаних з лікуванням та медичним
обслуговуванням, потрібно надавати договори, що ідентифікують продавця товарів
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(робіт, послуг) та їх покупця (отримувача),
платіжні та розрахункові документи тощо.
Допомогу на лікування та медичне обслуговування в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ відображають з ознакою доходу «143».

Оподаткування участі в семінарі
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
участь у семінарі (конференції,
навчанні) найманого працівника,
якщо семінар проводиться за профілем
діяльності юридичної особи?
Підпунктом 165.1.21 ПКУ передбачено, що не включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних
осіб 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 (у 2016 р. — 1930 грн) на кожний повний або неповний місяць підготовки чи
перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа в трудових
відносинах з роботодавцем, але за умови, що
вона уклала 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.
Згідно з пп. 165.1.37 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації
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(перепідготовкою) платника податку згідно
із законом.
Отже, кошти, сплачені роботодавцем
на користь вітчизняних вищих та професійнотехнічних навчальних закладів за навчання
фізичної особи, що не перевищує у 2016 р.
1930 грн за кожний місяць навчання, за умови дотримання інших норм, визначених
у пп. 165.1.21 ПКУ, та витрат роботодавця
у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника, не включаються
до складу оподатковуваного доходу такої
фізичної особи (працівника). У разі порушення умов та в частині перевищення
суми, визначених пп. 165.1.21 ПКУ, кошти,
сплачені роботодавцем за навчання фізичної
особи, прирівнюються до додаткового блага
та оподатковуються за ставкою 18 %.
Якщо запрошеною стороною семінару
(конференції) та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг
є юридична особа (роботодавець), інтереси
якої представляє працівник, то сума, сплачена
юридичною особою (роботодавцем) за участь
у семінарі (конференції), не є доходом такого
працівника та об’єктом оподаткування ПДФО.
Водночас слід зауважити, якщо за умовами
договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг
є працівник, то суму, сплачену юридичною
особою (роботодавцем) за участь у семінарі
(конференції) за такого працівника, слід
розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді додаткового благо, який
включається до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18 %.

Нагадуємо, що 14 жовтня — День захисника України — святковий день
(ст. 73 КЗпП). Робота в цей день не проводиться, він виключається
з розрахункового періоду в разі обчислення відпускних.
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«Декретный» отпуск
в отчетности по ЕСВ

c. 92

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж — начальник відділу
персоніфікованого обліку та інформаційного забезпечення
солідарної пенсійної системи Пенсійного фонду України

«ДЕКРЕТНА»

відпустка
у звітності з ЄСВ
Із набранням чинності новим порядком подання звітності щодо
сум нарахованого єдиного внеску принцип відображення у
звітності сум допомоги по вагітності та пологах суттєвих змін
не зазнав. Оскільки виплата допомоги не втрачає актуальності,
нагадаємо порядок її відображення у звітності з ЄСВ
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Н

аказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016 р. № 441 ухвалено нову редакцію 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). У цілому
порядок відображення у звітності з ЄСВ
сум допомоги по вагітності та пологах змін
не зазнав, якщо не брати до уваги, що втратила актуальність черговість виплат через
запровадження єдиної ставки ЄСВ, через що
зазнала змін і форма таблиці 1 звітності з ЄСВ.
Допомога по вагітності та пологах (далі —
допомога) призначається комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підставі листка непрацездатності й повністю
виплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП
однією сумою.

Порядок нарахування ЄСВ
У базу нарахування ЄСВ сума допомоги
включається на підставі абзацу другого п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, яким
встановлено, що роботодавцями ЄСВ нараховується на суму допомоги по тимчасовій
непрацездатності. Особливості справляння
ЄСВ із сум допомоги визначає п. 3 розділу 4
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. Встановлено, що
нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу, здійснюється
за кожний місяць окремо таким чином (див.
також приклад):
• визначається середньоденний розмір
допомоги шляхом ділення нарахованої суми
такої допомоги на кількість днів, за які вона
нарахована;
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• визначається сума допомоги, що припадає на кожний місяць окремо, шляхом
множення середньоденного розміру такої
допомоги на кількість календарних днів
кожного місяця, за які вона нарахована;
• визначається сума ЄСВ шляхом множення розрахованої суми допомоги за кожний
місяць окремо на розмір єдиного внеску,
встановлений Законом про ЄСВ для зазначеної
категорії платників (22 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %).
Максимальна величина бази справляння
ЄСВ в разі нарахування ЄСВ на суму допомоги, період якої більше одного місяця,
застосовується окремо за кожний місяць.
Сплачується ЄСВ одноразово з усієї суми
нарахованої допомоги в місяці, в якому були
здійснені нарахування.

Ставки ЄСВ
Ставка ЄСВ до суми допомоги застосовується залежно від категорії застрахованої
особи:
• 8,41 % — для підприємств, установ і
організацій, у яких працюють інваліди, —
для працюючих інвалідів; код категорії застрахованої особи — 43;
• 5,3 % — для підприємств та організацій
всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС,
у яких кількість інвалідів становить не менш
як 50 % загальної чисельності працівників,
і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат
на оплату праці; код категорії застрахованої
особи — 44;
• 5,5 % — для підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів, у яких
кількість інвалідів становить не менш як
50 % загальної чисельності працівників,
і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат
на оплату праці; код категорії застрахованої
особи — 45;
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• 22 % — для решти роботодавців; код
категорії застрахованої особи — 42.

Заповнення звітності
У таблиці 6 звітності з ЄСВ суму допомоги
потрібно відображати в одному звітному
періоді (в якому її нараховано) з розбивкою
за місяцями пропорційно календарним дням
відпустки, заповнюючи реквізит 11 «Місяць
та рік, за який проведено нарахування».
Дні відпустки слід вказувати в реквізиті 16 «Кількість календарних днів відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами». При
цьому заповнюється і реквізит 15 «Кількість
календарних днів перебування у трудових/
ЦП відносинах протягом звітного місяця».
Реквізити 15 і 16 можуть не збігатися:
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• у перший місяць нарахування допомоги. Реквізит 15 заповнюється в такому
місяці навпроти даних про суми заробітної
плати (за їх наявності);
• в останній місяць нарахування допомоги. Реквізит 15 в останній місяць, за який
нараховується допомога, може бути вказано
відповідно до кількості календарних днів звітного періоду (30, 31, 28(29)), а в реквізиті 16
буде вказано фактичну тривалість відпустки
в цьому періоді. Це не буде помилкою.
До моменту виходу працівниці з відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами чи відпустки для догляду за дитиною інформація
про працівницю в таблиці 6 не подається.
У таблиці 5 звітності з ЄСВ інформація
про надання відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами (на умовах прикладу) відображається таким чином:

ПРИКЛАД

Заповнення таблиці 6 за наявності відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами 25.09.2016 р. тривалістю
126 календарних днів. Їй нараховано суму допомоги, яка становить 25 200 грн.
1. Визначаємо середньоденний розмір допомоги: 25 200 126 = 200 грн/дн.
2. Визначаємо суму допомоги, що припадає на кожний місяць окремо:
— у вересні 2016 р.: 6 200 = 1200 грн;
— у жовтні 2016 р.: 31 200 = 6200 грн;
— у листопаді 2016 р.: 30 200 = 6000 грн; — у грудні 2016 р.: 31 200 = 6200 грн;
						
— у січні 2017 р.: 28 200 = 5600 грн.
3. Визначаємо суму ЄСВ:
База нарахування

Сума ЄСВ, що нараховується
роботодавцем за ставкою 22 %

Вересень 2016 р.

1200,00

264,00

Жовтень 2016 р.

6200,00

1364,00

Листопад 2016 р.

6000,00

1320,00

Грудень 2016 р.

6200,00

1364,00

5600,00

1232,00

25 200,00

5544,00

Період

Січень 2017 р.
Усього

Заробітна плата за період з 1 по 24 вересня 2016 р. становить 3000 грн.
Таблицю 6 за вересень 2016 р. слід заповнити так, як показано в зразку на с. 95.
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кате- напроведено
картки ЗО
днів тим- відносинах
місяць (із за19. Сума різниці
горії раху- нарахуванчасової
протягом
робітної плати /
між розміром
ЗО* вань
ня***
грн
коп.
непраце- календардоходу)
мінімальної
за**
здатності ного звітноробітної плати та
го місяця
фактично нарахованою заробіт16. Кіль14. Кільною платою
кість какість
18. Сума нарахованої за звітний місяць 21. Сума нарахолендарних
кален(із заробітної
ваного єдиного
днів від- заробітної плати / дохо- плати / доходу)
дарних
ду у межах максимальвнеску за звітний
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
днів без
пустки
ної величини, на яку
місяць (на зазбереу зв’язку
нараховується єдиний
робітну плату /
ження за- з вагітнісвнесок
дохід)
робітної
тю та поплати****
логами
грн

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 0 1

0 9 2 0 1 6

3

0

коп.
3 0 0 0 0 0

Семенова Марина Петрівна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 4 2

0 9 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 4 2

6
1 0 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 4 2

1 1 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 4 2

1 2 2 0 1 6

Семенова Марина Петрівна
ж 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 4 2

0 1 2 0 1 7

Семенова Марина Петрівна

• у місяці початку відпустки (у вересні
2016 р.) вказуємо код категорії особи — «5»;
дату початку відпустки — «25»;
• у місяці закінчення відпустки (у січні
2017 р.) вказуємо код категорії особи — «5»;
дату закінчення відпустки — «28».
Якщо після закінчення «декретної» відпустки працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (вважаємо, що вона надається
з 29.01.2017 р.), то в таблиці 5 вказуємо дату
початку відпустки — «29». І лише в місяці закінчення відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (припускаємо, що це буде 07.10.2019 р.) вказуємо
дату закінчення відпустки.
У разі виявлення помилки та необхідності
зменшення кількості днів, за які нараховано
допомогу, та суми допомоги за попередні
звітні періоди застосовується знак «мінус» і
зазначається місяць і рік, за який необхідно

1 2 0 0 0 0

3

1

3

1

3

0

3

0

3

1

3

1

2

8

2

8

6 2 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0

грн

коп.

грн
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22. Ознака наявності
трудової
книжки
(1 — так,
0 — ні)

24.
Ознака
неповного
робочого
часу
(1 —
так,
0 — ні)

25.

23. Озна- Ознака
ка на- нового
явності робоспецчого
стажу
місця
(1 — так,
(1 —
0 — ні)
так,
0 — ні)

коп.
0

1

0

6 6 0 0 0

0

0

0

1

0

2 6 4 0 0

0

0

0

1

0

1 3 6 4 0 0

0

0

0

1

0

1 3 2 0 0 0

0

0

0

1

0

1 3 6 4 0 0

0

0

0

1

0

1 2 3 2 0 0

0

0

змінити показники. Якщо сума допомоги
за останній місяць відпустки виявиться
меншою, ніж сума мінімальної заробітної
плати, то на суму різниці в місяці нарахування допомоги ЄСВ не варто донараховувати. Донарахування (так звану «дотяжку»)
можна зробити безпосередньо в останній
місяць відпустки, коли буде точно відомо,
що працівниця не виходить на роботу і в неї
немає нарахувань, які б сукупно із сумою
допомоги перевищили суму мінімальної
зарплати.
У таблиці 1 вся сума нарахованої допомоги, в т. ч. що перевищує максимальну
базу нарахування ЄСВ, вказується в рядку
1.5. У рядку 2 в розрізі ставок ЄСВ (22 %,
8,41 %, 5,3 %, 5,5 % — рядки 2.1–2.4) її сума
вказується в межах максимальної бази нарахування ЄСВ. Сума ЄСВ, нарахованого
на суму допомоги, в розрізі ставок вказується
в рядках 3 та 6.
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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТЕ

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 29
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Кількість днів, робота в
які не проводиться — 11

40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Жовтень 2016 р.
7 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
вересень 2016 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІІ квартал 2016 р.

19 жовтня, 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
ІІІ квартал 2016 р.

20 жовтня, четвер
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
вересень 2016 р.
Закінчується строк подання:
до органів Державної фіскальної служби
України:

Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за вересень 2016 р.
до Фонду соціального страхування:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за ІІІ квартал
2016 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

28 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень
2016 р.;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
вересень 2016 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за вересень 2016 р.
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ПРОГУЛ:

АЛГОРИТМ УВОЛЬНЕНИЯ С. 20
Тарифная система оплаты труда:
документирование С. 34
Индексация зарплаты
в валюте С. 52
«Чернобыльские» отпуска:
отражение в учете С. 61
Оплата обучения работников:
налогообложение С. 77
Телефонная линия

«Вопрос-ответ»

(44) 581-57-07

по будням с 10:00 до 15:00

