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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У бухгалтерів, які займаються питаннями оплати праці,
настало затишшя в роботі: ажіотаж з доплатами до «мінімалки» вщух, питання обчислення
сум допомоги по вагітності та
пологах з урахуванням нового рівня мінімальної зарплати
також врегульовано. Чи надовго це затишшя — невідомо.
Анонсуються зміни в порядку формування та подання звітності з ЄСВ, а також
в інструкції з питань його обчислення з метою приведення
їх у відповідність до законодавства, зокрема в частині «дотяжки» ЄСВ. Можливо
і ПФУ остаточно врегулює питання врахування «дотяжки»
ЄСВ у страховому стажі працівників, адже поки що його
роз’яснення дещо суперечливі (с. 5).
Уряд же має намір у травні ініціювати відміну всіх
нормативних актів, що були прийняті до проголошення
незалежності України. А це означає, що пришвидшиться
робота над новим Трудовим кодексом. Його остаточної
редакції ніхто не бачив, тому невідомо, чи багато чому новому доведеться вчитися і чи багато нового впроваджувати
в життя.
Серед позитивних новин місяця є одна, що зацікавить
усіх. В одному з податкових роз’яснень (с. 82) ДФСУ нарешті
визнала той факт, що «не включається до… оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким
платником під час відрядження за кордон (користування
послугами таксі)…». А ми кажемо, що нічого в країні не
змінюється…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак
Пароль для прямої лінії з 01.05.2017 —
відповідь на запитання консультанта
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Внесено зміни до ПКУ
Закон України
від 23.03.2017 р.
№ 1989-VIII

Внесено низку змін до ПКУ, які, серед іншого, стосуються оподаткування суб’єктів господарювання на тимчасово окупованих
територіях та територіях проведення АТО. Встановлено, зокрема,
що під час нарахування (виплати) фізичним особам — підприємцям,
місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово
окупована територія (незалежно від системи оподаткування),
доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт
господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи
у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія
п. 177.8 ПКУ.

Внесено зміни до ст. 119 КЗпП
Закон України
від 22.03.2017 р.
№ 1971-VIII

Внесено зміни до ст. 119 КЗпП, що визначає умови збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками,
призваними на строкову військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом. Установлено, що гарантії,
визначені в частині третій цієї статті, в частині збереження місця
роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень
яких закінчився.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Збільшено розмір добових бюджетникам
Постанова від 05.04.2017 р.
№ 241

Державним службовцям та іншим особам, які направляються
у відрядження в межах України підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, суму добових витрат встановлено в розмірі 60 грн (раніше — 30 грн), а також збільшено
граничну суму витрат на найм житлового приміщення за добу
в межах України з 250 грн до 600 грн.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Відрядження та витрати на таксі
Лист від 28.03.2017 р.
№ 6366/6/99-99-13-02-03-15

ДФСУ роз’яснює, що не включаються до оподатковуваного
доходу платника податку будь-які витрати на відрядження за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження
з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає,
в т. ч. сума користування послугами таксі.
Текст документа — на с. 82 цього номера журналу
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

«Дотяжка» ЄСВ і страховий стаж
Лист від 16.03.2017 р.
№ 7918/02-12
Лист від 17.03.2017 р.
№ 8134/04-11

У першому листі ПФУ повідомив, що особі, якій зарплата
нарахована в розмірі меншому, ніж мінімальна, і ЄСВ сплачено
в сумі меншій, ніж мінімальний страховий внесок, а страхувальником здійснено доплату до мінімального ЄСВ, то зазначений
період враховується до страхового стажу як повний місяць. При
цьому заробітна плата для обчислення пенсії враховується в сумі,
нарахованій особі. Але в другому листі повідомляється, що ПФУ
доопрацьовує програмне забезпечення в частині врахування суми
доплати до мінімального страхового внеску при відображенні інформації щодо страхового стажу. Тобто по особах, яким заробітна
плата нарахована в розмірі меншому, ніж мінімальна заробітна
плата, з якої сплачено внесок (менший, ніж мінімальний страховий
внесок), та страхувальником здійснено доплату до мінімального
ЄСВ (у звітності відображено з типом нарахувань 13), зазначений
період буде зараховано до страхового стажу як повний місяць.
Тобто, як ми зрозуміли, зазначений період враховуватиметься
до страхового стажу як повний місяць після того, як буде переналаштовано програмне забезпечення.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Обчислення «декретних» з мінімальної зарплати
Лист від 21.03.2017 р.
№ 2.4-38-479

Роз’яснюється, що допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові
внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (з 01.01.2017 р. — 3200,00 грн). З огляду на це Виконавча
дирекція ФСС з ТВП вважає, що в разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої з мінімальної заробітної
плати, фактичної середньоденної заробітної плати, подальший
розрахунок допомоги по вагітності та пологах слід здійснювати
із середньоденної, обчисленої з мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, що це питання ми докладно аналізували в журналі
«Заработная плата» № 2/2017, с. 81; № 3/2014, с. 17.

Надання довідок ОК-5/ОК-7 після виплати лікарняних
Лист від 04.01.2017 р.
№ 5.2-28-4

Зазначається, що якщо на момент призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності працівник не підтвердив 6 місяців стажу протягом останніх 12-ти, то допомога призначається
з урахуванням обмежень. Якщо ж працівник надасть довідку пізніше (протягом 12-ти місяців після настання непрацездатності),
допомогу слід перерахувати.
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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

прожитковий

мінімум та (не)змінні
показники

З 01.05.2017 р. змінився розмір прожиткового мінімуму,
від якого залежить низка показників, пов’язаних з оподаткуванням. На які з них він вплинув, розглянемо в статті

Р

озмір прожиткового мінімуму визначено в ст. 7 Закону України «Про
державний бюджет на 2017 рік» від
21.12.2016 р. № 1801-VIII. Протягом 2017 р.
його заплановано змінювати, а саме зміни
відбудуться з 1 травня та з 1 грудня. У період
з травня по листопад включно 2017 р. прожитковий мінімум становитиме:
• загальний показник на одну особу
в розрахунку на місяць — 1624,00 грн, у т. ч.
для різних соціально-демографічних груп:
— для дітей віком до 6 років — 1426,00 грн;
— для дітей віком від 6 до 18 років —
1777,00 грн;
— для працездатних осіб — 1684,00 грн;
— для осіб, які втратили працездатність —
1312,00 грн.
Зверніть увагу, що існує низка показників,
які змінюються чи не змінюються залежно
від розміру прожиткового мінімуму протягом 2017 р.

Незмінні показники
Певний перелік показників залежить від
прожиткового мінімуму, який встановлено
на 1 січня поточного року. Протягом року
вони є незмінними, а саме:
• розміри мінімальних посадових окладів
у держорганах;
• неоподатковуваний розмір стипендії;
• сума неоподатковуваної благодійної
допомоги;
• неоподатковувані виплати чи відшкодування від профспілок;
• неоподатковуваний розмір допомоги
на поховання;
• сума податкової соціальної пільги та
граничний розмір доходу, що дає право на
її отримання.
«Прив’язані» до мінімальної зарплати,
а тому з 01.05.2017 р. не змінюються:
• неоподатковувані суми добових;
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• неоподатковуваний розмір подарунків;
• мінімальний рівень оплати праці, а також розміри штрафів за порушення законодавства про працю.

Індексація заробітної плати
Відповідно до абзацу другого п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), оплата праці індексується в межах
прожиткового мінімуму, установленого для
працездатних осіб.
Якщо сума підвищення зарплати більша,
ніж сума можливої індексації в місяці підвищення, виплату індексації припиняють;
якщо менша — визначають індексацію
як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення (п. 5 Порядку
№ 1078).

Максимальна база
нарахування ЄСВ
Згідно з нормами ст. 1 та ст. 7 Закону
про ЄСВ нарахування ЄСВ здійснюється
в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка становить 25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого законом на дату, на яку
нараховується ЄСВ.
Протягом травня – листопада 2017 р.
максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 42 100,00 грн (1684,00 × 25).

МОНИТОРИНГ законодательства

Максимальний розмір лікарняних
та декретних
Відповідно до ст. 24 та ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХIV сума допомоги по тимчасовій
непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною чи хворим членом сім’ї)
та допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.
На період травня – листопада 2017 р.
цей показник дорівнюватиме 42 100,00 грн
(1684,00 × 25).
Зверніть увагу, що мінімальне обмеження
розмірів лікарняних та декретних залежить
від величини мінімальної заробітної плати
(3200,00 грн). Таким чином, ці показники
залишаються незмінними з початку 2017 р.

Мінімальний розмір аліментів
Відповідно до частини другої ст. 182 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р.
№ 2947-III мінімальний розмір аліментів
на одну дитину не може бути меншим, ніж
30 % прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.
Протягом травня – листопада 2017 р.
розмір аліментів становитиме:
• для дітей віком до 6 років — 427,80 грн
(1426,00 × 30 %);
• для дітей віком від 6 до 18 років —
533,10 грн (1777,00 × 30 %).
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

телефонная линия

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

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

На ваші запитання відповідає Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Відповідальність за порушення
ведення військового обліку
Яка відповідальність передбачена
за порушення ведення військового
обліку?
За порушення правил ведення військового обліку законодавством
встановлено адміністративну відповідальність, і з набранням чинності новим
Порядком організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою КМУ від
07.12.2016 р. № 921 (див. журнал «Заработная
плата» № 3/2017, с. 25), вона не змінилась.
Так, відповідно до ст. 2112–2116 КУпАП
за порушення порядку ведення військового
обліку (неподання до військових комісаріатів
списків юнаків, які підлягають приписці до
призовних дільниць; прийняття на роботу
військовозобов’язаних і призовників, які не
перебувають на військовому обліку; незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних

і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні
пункти чи призовні дільниці; несвоєчасне
подання документів, необхідних для ведення
військового обліку військовозобов’язаних
і призовників, несповіщення їх про виклик
у військові комісаріати; неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників, визнаних інвалідами) керівники
підприємств або особи, які відповідають
за його ведення, можуть притягатися до
відповідальності у вигляді адмінштрафу
в розмірі від 1 до 3 нмдг, або від 17 до 51 грн
(за повторне порушення — від 3 до 7 нмдг,
або від 51 до 119 грн).
Доцільно також нагадати, що військовий
облік є частиною мобілізаційної роботи,
а тому в наш час має вестися ретельно. За
його «неведення» винних осіб може бути
притягнуто до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 2101 КУпАП. Розмір штрафу
становить від 30 до 100 нмдг, або від 510 до
1700 грн (за повторне порушення — від 100
до 300 нмдг, або від 1700 до 5100 грн).
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На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Коригування доходу за п. 10
Порядку № 100
Оклад працівника впродовж розрахункового періоду хоча й підвищувався кілька разів, однак завжди
перевищував розмір мінімальної заробітної
плати. Чи правда, що в такому разі (якщо
оклад перевищує мінімальну зарплату) виплати, що враховуються під час обчислення
середньої заробітної плати, за проміжок
часу до підвищення не коригуються на
коефіцієнт їх підвищення?
У п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100, зазначено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів
на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за
рішеннями, передбаченими в колективних
договорах (угодах), як у розрахунковому
періоді, так і в періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток,
заробітна плата, включаючи премії та інші
виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, за проміжок часу
до підвищення коригуються на коефіцієнт
їх підвищення.
Як бачимо, у ньому йдеться про підвищення тарифних ставок і посадових окладів без
жодної «прив’язки» такого підвищення чи то
до зміни рівня мінімальної зарплати, чи то
до рівня мінімальної зарплати загалом. Тому
якщо в розрахунковому періоді відбулося
підвищення тарифних ставок і посадових
окладів, підприємство має коригувати виплати, що враховуються під час обчислення
середньої зарплати, за проміжок часу до

підвищення, на коефіцієнт їх підвищення,
який визначається шляхом ділення «нового»
окладу на «старий». На госпрозрахункових
підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Новоприйнятого працівника
направлено у відрядження
Працівника прийнято на роботу
13 березня, а вже з 3 квітня він їде
у відрядження на два дні, 10 квітня — на чотири дні, 19 квітня — на три
дні. Як оплачувати час відрядження? Як
визначати середню зарплату?
Працівникам, які направлені в службове відрядження, оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або
колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього
заробітку (ст. 121 КЗпП).
Це означає, що відрядженому працівнику
слід нараховувати зарплату на тих же умовах,
ніби він перебуває на своєму робочому місці
за місцем розташування свого підприємства,
адже час відрядження — це робочий час
працівника. Нараховану за цей час зарплату слід порівняти із середньою зарплатою,
визначеною відповідно до умов Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100). Якщо середня зарплата виявиться вищою за нараховану, працівнику слід доплатити різницю.
За умовами Порядку № 100, у всіх інших
випадках збереження середньої заробітної
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плати середньомісячна зарплата обчислюється виходячи з виплат за останні два
календарних місяці роботи, що передують
події, з якою пов’язана відповідна виплата.
Працівникам, які пропрацювали менше
двох календарних місяців, середня зарплата
обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.
Оскільки працівник працює менше двох
календарних місяців, то для порівняння
середню зарплату слід розраховувати для
кожного випадку відрядження окремо (за
період з 13.03 по 02.04; з 13.03 по 09.04;
з 13.03 по 18.04). Тобто матимемо три середні
зарплати для порівняння. Лише починаючи
з червня середня зарплата обчислюватиметься за останні два календарних місяці роботи
(квітень – травень), що передуватимуть
часу відрядження. І якщо працівник три чи
чотири рази поїде у відрядження в червні, то
для порівняння слід буде брати одну середню
зарплату, обчислену за квітень – травень.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Квартальна премія
та мінімальна зарплата
Ок лад працівника с тановить
1600,00 грн, але квартальна премія — 4800,00 грн. Якщо працівник
відпрацює квартал повністю, то його
заробіток в перші два місяці хоч і буде
меншим мінімальної зарплати, але в цілому за квартал становитиме не менше
ніж по 3200,00 грн на місяць. Чи потрібно
доплачувати до мінімальної зарплати
в перші два місяці кварталу?
У ст. 31 Закону про оплату праці зазначено, що якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати
її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата
до рівня мінімальної заробітної плати. Тому
в перші два місяці кварталу потрібно доплачувати до рівня мінімальної зарплати.

На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Переривання «декретної»
відпустки на період сесії
Одна з працівниць, яка перебуває
у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами, надала бухгалтерії
підприємства виклик на екзаменаційну
сесію у ВНЗ. Як бути в такій ситуації:
переривати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами чи ні та як оплачувати
період сесії?
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами належить до соціальних відпусток
і надається жінці з дня відкриття лист-

ка непрацездатності по вагітності та пологах.
Перебування в такій відпустці є правом, а не
обов’язком жінки, тому вона особисто вирішує, коли піти в неї. Так, жінка має право
продовжувати працювати деякий час після
відкриття листка непрацездатності або після
пологів приступити до роботи раніше дати,
вказаної в листку непрацездатності. При цьому
право на одержання допомоги по вагітності
та пологах виникає у працюючої жінки саме
з дня початку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, і виплачується така допомога за
дні її фактичної тривалості.
Абзацом другим частини третьої ст. 25
Закону України «Про загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV передбачено, що
в разі надання застрахованій особі відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами в період
додаткової відпустки у зв’язку з навчанням,
допомога по вагітності та пологах надається
з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Оскільки право
на цю відпустку виникає в жінки з дня відкриття листка непрацездатності по вагітності та пологах, виходить, що якщо жінка
перебуває в додатковій відпустці у зв’язку
з навчанням і настає час йти в декретну
відпустку (відкрито лікарняний), їй з першого дня такої відпустки виплачується допомога по вагітності та пологах і, відповідно, виплата середнього заробітку припиняється.
Протилежна ситуація, коли жінка вже
перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами й настає час екзаменаційної
сесії у ВНЗ, законодавством не прописана.
На думку автора, переривати відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами не потрібно, тобто й під час екзаменаційної сесії
жінка перебуватиме в ній і отримуватиме
допомогу по вагітності та пологах.
А от відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку на час
навчальної відпустки перервати можна.

Оформлення тимчасового
переведення за різних режимів
роботи
Диспетчер служби таксі, яка працює за змінним графіком роботи
(12 годин у зміну), подала заяву про
надання їй чергової щорічної основної
відпустки тривалістю 24 календарних дні
та додаткової відпустки на дітей тривалістю 10 календарних днів. Виконання її
обов’язків на цей час планується покласти на секретаря-референта, яка працює
з 9:00 до 18:00. Як правильно докумен-
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тально оформити та оплачувати роботу
секретаря-референта, яка виконуватиме
обов’язки диспетчера?
У більшості випадків, коли хтось із
працівників іде у відпустку, виконання його обов’язків покладається на
іншого працівника підприємства. Характерними особливостями виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника можна
назвати те, що:
• працівник виконує покладені на нього додаткові обов’язки без звільнення від
основної роботи, передбаченої трудовим
договором;
• додаткові обов’язки виконуються протягом робочого дня (зміни), з урахуванням
нормальної тривалості робочого часу, встановленої КЗпП.
Слід урахувати те, що працівниці, одна
з яких йде у відпустку, а друга має виконувати
її обов’язки, мають різний режим роботи,
неможливо оформити такий варіант заміни
відсутньої працівниці. Найбільш підходящим
у цій ситуації є тимчасове переведення сек
ретаря-референта на посаду диспетчера. На
період такого переведення секретар-референт буде звільнена від виконання обов’язків за своєю основною посадою й працюватиме за тим режимом роботи, який передбачено для диспетчера.
Тимчасове переведення на іншу роботу,
не обумовлену трудовим договором, регулюється ст. 33 КЗпП. Частиною другою
цієї статті визначено, що керівництво підприємства має право перевести тимчасово
працівника на іншу роботу без його згоди
лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій та інших обставин, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя або нормальні життєві умови людей.
В інших випадках тимчасове переведення
на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, допускається лише за згодою
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працівника (працівниці). Як варіант, свою
згоду на переведення секретар-референт
може засвідчити таким записом на наказі:
«З наказом ознайомлена. Із переведенням
згодна».
Термін тимчасового переведення визначає керівник підприємства. Оскільки
в даному випадку працівницю переводять на
час відпустки її колеги, саме це слід вказати
і в наказі про переведення.
Робота секретаря-референта під час переведення має оплачуватися відповідно до
тієї посади, яку вона обійматиме у зв’язку
з переведенням, але розмір оплати не повинен бути нижчим, ніж середній заробіток за
попередньою посадою.
Розпорядча частина наказу може бути,
наприклад, такого змісту: «Павленко Аліну
Владиславівну, секретаря-референта, перевести на посаду Прищепи Марії Миколаївни,
диспетчера, з 3 травня 2017 р. тимчасово
на час щорічної відпустки Прищепи М. М.,
з посадовим окладом відповідно до штатного
розпису».
Після закінчення терміну переведення
зазначена працівниця повертається до виконання попередньої роботи без видання
окремого наказу.
Стосовно питання, хто ж виконуватиме
обов’язки переведеного на місце диспетчера
секретаря-референта, то через різні режими
роботи цих працівників в описаній ситуації
доцільно за строковим трудовим договором
на одну з посад взяти третю особу.

Проведення остаточного
розрахунку за відсутності
обхідного листа
Працівник звільняється і станом
на останній день роботи не здав
обхідного листа. Чи має право бухгалтерія провести з ним остаточний розрахунок тільки після того, як він надасть
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цей лист, чим підтвердить, що не має
боргів перед підприємством?
Ні, відкладати розрахунок у разі звільнення та видачу трудової книжки
у зв’язку з ненаданням працівником
обхідного листа не можна, оскільки це буде
порушенням прямих норм законодавства,
зокрема ст. 47 і ст. 116 КЗпП. За звільнення
з порушенням закону суд може зобов’язати
посадову особу відшкодувати шкоду, заподіяну
підприємством такими незаконними діями
(ст. 237 КЗпП). Розмір шкоди складатиметься із
суми середнього заробітку працівника за весь
час затримки по день фактичного розрахунку
з ним (ст. 117 КЗпП) та суми «моральної шкоди».
У свою чергу, обхідний лист не має нормативного обґрунтування і законодавством
не передбачений, хоча сам по собі є досить
зручним інструментом, який підтверджує
відсутність заборгованості працівника перед
підприємством. Тому на практиці використовувати обхідні листи слід обережно.
На думку автора, щоб вимагати від працівника подання обхідного листа в разі звільнення необхідно прописати такий обов’язок
в одному з внутрішніх нормативних актів,
наприклад, у Правилах внутрішнього трудового розпорядку або в трудовому договорі.
Але, за великим рахунком, це також не допоможе «покарати» працівника, якщо він
не здав обхідного листа перед звільненням,
оскільки законодавство цього не вимагає.
Як правило, обхідний лист працівник підписує у відповідних служб з метою доказу,
що він здав особисте майно підприємства
й нічого не винен. І навіть якщо відомо, що
працівник не здає обхідного листа через
те, що втратив (або залишив собі) якісь
матеріальні цінності підприємства, з ним
все одно в останній день роботи необхідно
розрахуватися та видати трудову книжку,
а вже потім вирішувати питання щодо зав
даної матеріальної шкоди.
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Продовження строкового
трудового договору
Особу було прийнято на роботу за
строковим трудовим договором
на період перебування основної
працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Після закінчення цієї відпустки основна
працівниця подала заяву про надання їй
щорічної та додаткової (на дітей) відпусток загальною тривалістю 45 календарних днів. Як бути з особою, яка працює
за строковим трудовим договором? Чи
правомірно вважати, що такий трудовий
договір буде продовжено?
Строковий трудовий договір укладається на визначений строк, який
встановлюється сторонами договору
й може визначатися як конкретним числом,
так і часом настання певної події. Після закінчення строку дії трудового договору він
припиняється. Тому якщо немає особливої
потреби в роботі працівниці, яку було прий
нято за строковим трудовим договором, або
є на кого покласти виконання обов’язків
основної працівниці на час її щорічних відпусток, то після закінчення відпустки основ
ної працівниці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з працівницею, яка працювала за строковим трудовим
договором, трудові відносини можуть бути
розірвані на підставі п. 2 частини першої
ст. 36 КЗпП. Працівницю звільняють без
заяви, за наказом керівника підприємства.
Наказ про звільнення зазвичай видається
в останній день дії строкового трудового
договору. Попереджати працівницю про
майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням
строку трудового договору немає потреби,
адже в заяві та наказі про прийняття на роботу термін трудових відносин обумовлений.
Якщо ж необхідно, щоб така працівниця
ще деякий час попрацювала, можна скорис-
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татись умовою цього ж п. 2 частини першої
ст. 36 КЗпП, згідно з яким після спливу строку
трудового договору він не припиняється,
якщо трудові відносини фактично тривають
і жодна зі сторін не вимагає їх припинення.
Але в такому разі дія договору вважається
продовженою на невизначений строк (ст. 391
КЗпП), строковий трудовий договір стає
безстроковим, і в подальшому після виходу
з відпустки основної працівниці можуть
виникнути проблеми зі звільненням цієї
працівниці з ініціативи роботодавця.
Як варіант, строк трудового договору
можна продовжити тільки на період щорічних відпусток основної працівниці. Для
цього потрібно внести зміни в укладений
строковий трудовий договір, змінивши норму, що стосується дати закінчення договору:
«…прийняти на час відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а також на період перебування основної
працівниці у щорічній основній та додатковій відпустках, якщо вони розпочнуться
з дня, наступного за днем після закінчення
відпустки для догляду за дитиною…». Тобто
прописуються відразу три умови:
• якщо відпустка для догляду за дитиною
закінчилася й основна працівниця вийшла
на роботу — договір припиняється;
• якщо відпустка для догляду за дитиною
закінчилася й основна працівниця не вийшла на роботу, а з наступного дня скористалася правом на щорічну відпустку — договір
триватиме до її виходу зі щорічної відпустки;
• якщо відпустка для догляду за дитиною закінчилася й основна працівниця не
вийшла на роботу, а з наступного дня скористалася правом на щорічну та додаткову
відпустку — договір триватиме до її виходу
з цих відпусток.
Щодо питання, чи не стане в такому випадку, з урахуванням частини другої ст. 391
КЗпП, договір укладеним на невизначений
строк, наголосимо, що у вказаній нормі
йдеться про переукладення строкового
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договору один чи кілька разів, а не про
продовження строку дії вже укладеного
договору.

Забезпечення виконавця
за договором ЦПХ спецодягом
замовника
Один з працівників підприємства
на підставі договору ЦПХ виконуватиме ремонтні роботи в трьох
кабінетах офісу. Для виконання цих робіт
його забезпечують спецодягом, що обліковується на балансі підприємства. Чи
вважається це додатковим благом для
такого працівника?
Якщо особа за договором цивільноправового характеру надає підприємству якісь послуги чи виконує роботи,
то підприємство як замовника зазвичай
цікавить лише кінцевий результат і загальна
вартість таких робіт/послуг. Але у ст. 839
ЦКУ зазначено, що підрядник зобов’язаний
виконати роботу, визначену договором підряду, зі свого матеріалу та своїми засобами,
якщо інше не встановлено договором. Тому
договором може бути передбачено, що замовник забезпечує виконавця, наприклад,
спецодягом.
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Усі витрати, що будуть понесені під час
ремонтних робіт, виконавець має передбачити та включити до загальної суми виплат за
договором. І якщо б працівник-виконавець
самостійно займався придбанням спец
одягу, він мав би включити його вартість
до кошторису витрат на ремонт.
У ситуації, описаній у запитанні, невідомо, як сторони договору ЦПХ домовлялися
про використання спецодягу підприємства
(замовника), але, на нашу думку, можливі
такі варіанти:
• замовник (підприємство) безоплатно
забезпечує виконавця робіт (працівника)
власним спецодягом, який потім залишається
у виконавця. У такому разі на підставі пп. «б»
пп. 164.2.17 ПКУ вартість спецодягу можна
розглядати як додаткове благо з відповідним
оподаткуванням ПДФО та ЄСВ. Зважаючи
на негрошову форму доходу, під час оподаткування ПДФО необхідно застосувати
«натуральний» коефіцієнт;
• виконавець (працівник) орендує спец
одяг у замовника (підприємства) на період
проведення ремонтних робіт. У такому разі
у виконавця не виникає доходу, навпаки,
він має сплатити замовнику орендну плату
або зменшити на її суму загальну вартість
ремонтних робіт за договором ЦПХ. Обраний варіант слід чітко прописати в договорі.

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

Відпустка за ненормований
робочий день
Якою має бути тривалість відпустки
за ненормований робочий день та
який порядок її надання?

Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи
календарних днів згідно зі списками посад,
робіт та професій, визначених колективним
договором, угодою (п. 2 ст. 8 Закону про від-
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пустки). Тобто список професій і посад, на
яких застосовується ненормований робочий
день, визначається колективним договором.
Тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день також
встановлюється колективним договором
для кожного виду робіт, професій та посад чи
трудовим договором залежно від зайнятості
працівника в цих умовах.
Працівники, які працюють на посадах,
віднесених колективним договором до посад з ненормованим робочим днем, мають
право на щорічну додаткову відпустку за
ненормований робочий день.
Якщо посада працівника не визначена
колективними договором як така, на якій
застосовується режим роботи з ненормованим робочим днем, підстави для надання
щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день відсутні.
Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно
до часу, відпрацьованого на роботі, посаді,
що дають право на таку відпустку.

Оподаткування матдопомоги
колишнім працівникам
Чи оподатковується ПДФО сума
разової матеріальної допомоги до
святкових дат, виплаченої роботодавцем відповідно до умов колективного
договору колишнім працівникам?
Колективний договір укладається
на основі чинного законодавства,
прийнятих сторонами зобов’язань
з метою регулювання виробничих, трудових
і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та
уповноважених ними органів (ст. 10 КЗпП).
Згідно зі ст. 13 КЗпП до змісту колективного договору включається, зокрема, норма
щодо встановлення гарантій, компенсацій,
пільг. При цьому колективний договір може
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передбачати додаткові порівняно з чинним
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
З метою оподаткування матеріальна
допомога, що надається без встановлення
умов та напрямів її витрачання, належить до
нецільової благодійної допомоги. Абзацом
першим пп. 170.7.3 ПКУ передбачено, що
не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги,
у т. ч. матеріальної, що надається, зокрема,
резидентами — юридичними особами на
користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі,
що не перевищує суми граничного розміру
доходу, встановленого на 1 січня поточного
року (у 2017 р. — 2240,00 грн). При цьому
колишній роботодавець зазначає відомості
про надані суми нецільової благодійної допомоги в податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної
допомоги від роботодавця колишній працівник зобов’язаний подати річну податкову
декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної
допомоги протягом звітного податкового
року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ.
Таким чином, якщо колективним договором передбачено виплату роботодавцем
разової матеріальної допомоги колишнім
працівникам (ветеранам, пенсіонерам) до
святкових дат, то таку допомогу слід розглядати як нецільову благодійну допомогу,
що оподатковується ПДФО з урахуванням
пп. 170.7.3 ПКУ та пп. 164.2.20 ПКУ.

Розбіжності в датах на квитку
та в наказі про відрядження
Чи є додатковим благом працівника, направленого у відрядження,
вартість квитка, відшкодована
роботодавцем, якщо дата на ньому та
в наказі про відрядження не збігається?
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Інструкція про службові відрядження
в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59), є основним документом,
який регулює відрядження працівників
органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або
частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Інші підприємства та організації
Інструкцію № 59 можуть використовувати
як допоміжний (довідковий) інструмент
і мають розробити власні положення про
відрядження.
В Інструкції № 59 це питання врегульовано таким чином. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття
з відрядження — день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника (п. 7 розділу І Інструкції
№ 59). У разі відправлення транспортного
засобу до 24-ї години включно днем вибуття
у відрядження вважається поточна доба,
а з 00 годин й пізніше — наступна доба.
Дата на транспортному квитку має збігатися з датою вибуття та прибуття працівника у відрядження та з відрядження
згідно з наказом про відрядження. Якщо
дата на транспортному квитку не збігається
з датою прибуття працівника з відрядження
згідно з наказом про відрядження, з дозволу
керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або
святкові й неробочі дні в разі, якщо строк
перебування працівника поза місцем його
постійної роботи не перевищуватиме строку
відрядження, передбаченого постановою
КМУ від 02.02.2011 р. № 98. За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати,
витрати на найм житлового приміщення та
інші витрати (крім витрат на проїзд з місця
відрядження до місця постійної роботи).
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З дозволу керівника може братися до
уваги вимушена затримка у відрядженні з
не залежних від працівника причин за наявності підтвердних документів в оригіналі
(п. 10 розділу ІІ Інструкції № 59).
Рішення про продовження терміну відрядження керівник приймає після прибуття
відрядженого працівника до місця постійної
роботи на підставі його доповідної записки,
яке оформляється відповідним наказом
(розпорядженням) керівника підприємства.
За час затримки у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується
заробітна плата, не відшкодовуються добові
витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.
Не є доходом працівника сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, зокрема на проїзд (у т. ч. перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження
(у т. ч. на орендованому транспорті) (пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ).
Будь-які витрати на відрядження не
включаються до оподатковуваного доходу
працівника за наявності документів, що
підтверджують зв’язок такого відрядження
з господарською діяльністю роботодавця/
сторони, що відряджає.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості
суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника
податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету
або звільняються від оподаткування згідно
з розділом ІV ПКУ (пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ).
Отже, не є доходом у вигляді додаткового
блага працівника сума відшкодованих у встановленому законодавством порядку витрат
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на відрядження в межах фактичних витрат,
зокрема на проїзд, за умови наявності та належним чином оформлених транспортних
квитків, що засвідчують вартість цих витрат.

Оподаткування надбавки
за роз’їзний характер роботи
Чи обкладаються ПДФО доплати
(надбавки) до посадових окладів
працівників за роз’їзний характер
роботи?
Так, обкладаються. Підприємства самостійно встановлюють надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів
працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний характер,
у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником
(п. 1 постанови КМУ «Про надбавки (польове
забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних,
ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим
методом, постійно проводиться в дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер»
від 31.03.1999 р. № 490).
Граничні розміри надбавок працівникам
за день не можуть перевищувати граничних
норм витрат, установлених КМУ для відряджень у межах України. (Щоправда, на даний
час не зовсім зрозуміло, яка сума мається на
увазі, адже КМУ визначає граничні норми
витрат на відрядження для так званих небюджетних підприємств).
Заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, які виплачуються
(надаються) платнику податку у зв’язку
з відносинами трудового найму згідно із
законом (пп. 14.1.48 ПКУ).
Ставка ПДФО становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (ви-
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плачених, наданих), крім випадків, визначених у пп. 167.2–167.5 ст. 167 ПКУ, у т. ч.,
але не виключно у формі заробітної плати,
інших заохочувальних та компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами
(п. 167.1 ПКУ).
З метою обкладення ПДФО доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за
роз’їзний (пересувний) характер роботи,
у розмірах, передбачених трудовим або
колективним договором, включаються до
складу заробітної плати та оподатковуються
в її складі ПДФО відповідно до пп. 164.2.1
ПКУ за ставкою 18 %.

Оподаткування вихідної
допомоги ЄСВ
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
вихідної допомоги, нарахована
найманому працівникові в разі
звільнення?
Базою нарахування ЄСВ для підприємств, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці (ст. 7
Закону про ЄСВ).
Визначення видів виплат, що відносяться
до основної, додаткової заробітної плати та
інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики зарплати.
Суми вихідної допомоги в разі припинення
трудового договору входять до інших виплат,
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які не належать до фонду оплати праці (п. 3.8
Інструкції зі статистики зарплати), а також
не є об’єктом оподаткування ЄСВ відповідно
до 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.
Таким чином, сума вихідної допомоги,
нарахована роботодавцем найманому працівникові в разі його звільнення, не є базою
нарахування ЄСВ.

«Дотяжка» ЄСВ у місяці
звільнення
Яким чином нараховувати ЄСВ
роботодавцю, якщо працівник
відпрацював неповний місяць та
звільнився?
Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід), та ставки ЄСВ (частина п’ята
ст. 8 Закону про ЄСВ).
Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника
у трудових відносинах повний календарний
місяць або відпрацювання всіх робочих днів
звітного місяця.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом
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місяця, в якому нарахована заробітна плата
за відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на місяць, сума ЄСВ розраховується
з фактично нарахованої заробітної плати
незалежно від її розміру.

Оплата праці в разі переміщення
працівника
Як оплачувати роботу працівника
в разі його переміщення?
Згідно з нормами ст. 32 КЗпП 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 та не
вважається переведенням на іншу роботу.
На роботу, що протипоказана працівникові
за станом здоров’я, роботодавець не має
права його переміщати.
Хоча законодавство не містить форми
наказу про переміщення та вимог щодо
його видання, наказ необхідно оформити,
оскільки він підтверджуватиме покладену
на працівника відповідальність за роботу,
виконувану на новому робочому місці.
Якщо в результаті переміщення працівника
з незалежних від нього причин зменшується
його заробіток, доплата до його попереднього
середнього заробітку провадиться протягом
двох місяців з дня переміщення.
Про оплату праці в разі переведення
працівника див. с. 54 цього номера журналу.

вебинар
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ОПЛАТА ТРУДА

Суммированный учет
рабочего времени:
оплата труда

Під час квітневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная
плата» Галина КАЗНАЧЕЙ, було розглянуто актуальні питання оплати праці за підсумованого
обліку робочого часу. Публікуємо відповіді на найпоширеніші запитання, що прозвучали
на вебінарі

 дміністратори у приватній клініці
А
працюють менше встановленої
їм норми робочого часу. Чи доплачувати таким працівникам до
3200,00 грн?
Якщо працівник виконав місячну
норму праці, йому мають нарахувати
заробітну плату не нижче розміру
мінімальної заробітної плати. У разі укладення трудового договору про роботу на
умовах неповного робочого часу, а також
у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці
мінімальна заробітна плата виплачується
пропорційно до виконаної норми праці
(ст. 31 Закону про оплату праці).
За підсумованого обліку робочого часу
розпорядок робочого дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином,
щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий пері-

од, встановлений у колективному договорі, відповідав визначеній законодавством
нормі робочих годин, що припадає на цей
період.
Якщо працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком
виходу на роботу (графіком змін), йому
мають нарахувати оклад, визначений йому
в трудовому договорі (штатному розписі),
провести за необхідності доплату до розміру
мінімальної заробітної плати. Таку думку
висловили фахівці Мінсоцполітики в листі
від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282.
Як визначити календарну норму
робочого часу для працівника, якого
прийнято 12.10.2016 р., а звільнено
12.04.2017 р.
Календарна норма робочого часу —
це нормальне число робочих годин
за обліковий період за умови повно-
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го використання робочого часу, протягом
якого працівник зобов’язаний виконувати
свої обов’язки, визначені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
Згідно зі ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства й організації під час укладення
колективного договору можуть встановлювати меншу норму робочого часу.
За підсумованого обліку робочого
часу тижневий обліковий період застосовується вкрай рідко. В основному це
місячний, квартальний, рідше — річний
обліковий періоди, норма робочого часу
яких обчислюється з урахуванням нормативної тривалості тижневої та щоденної
роботи.
Тривалість щоденної роботи за п’яти
денного та шестиденного робочих тижнів
визначається відповідно до норм ст. 52
КЗпП, а саме:
• за п’ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку або графіками змінності, що
затверджуються роботодавцем за узгодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) підприємства (ст. 50 і 51
КЗпП);
• за шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати семи годин за тижневої норми
40 годин, шести годин — за тижневої норми
36 годин і чотирьох годин — за тижневої
норми 24 години.
Неперевищення нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП) у тривалості
робочого часу за обліковий період — ключова умова запровадження підсумованого
обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП). Під час
затвердження графіків роботи ця ключова
умова має бути виконана, тобто тривалість

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

робочого часу кожного працівника в обліковому періоді за повного робочого часу
за графіком роботи не має перевищувати
календарної норми робочого часу на цей
період.
Чи можна компенсувати роботу працівника у святковий день наданням йому іншого дня відпочинку?
Робота у святкові та неробочі дні
(ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за
обліковий період, установлену на підприємстві (п. 11 Методичних рекомендацій
щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 19.04.2006 р. № 138; далі —
Методичні рекомендації № 138). Для роботи у святкові та неробочі дні, як і у звичайні дні, не вимагається настання виняткових випадків і дозволу профспілкового
органу.
Робота у святкові й неробочі дні за підсумованого та поденного обліків робочого
часу оплачується після закінчення місяця за
години, фактично відпрацьовані у святкові
та неробочі дні на підставі ст. 107 КЗпП
у подвійному розмірі:
• відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
• працівникам, праця яких оплачується
за годинними або денними ставками, —
у розмірі подвійної годинної або денної
ставки;
• працівникам, які одержують місячний
оклад:
— у розмірі одинарної годинної або
денної ставки понад оклад, якщо робота
у святковий і неробочий дні проводилася
в межах місячної норми робочого часу;
— у розмірі подвійної годинної або денної
ставки понад оклад, якщо робота проводилась понад місячну норму.
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Як обчислити доплату за нічні години роботи працівника, який
отримує оклад?
Роботою в нічний час вважається
робота з 22:00 до 06:00, і оплачується
вона згідно зі ст. 108 КЗпП у підвищеному розмірі. Цей розмір встановлюється
генеральною, галузевою (регіональною)
угодою та колективним договором, але не
нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час.
Годинна тарифна ставка для працівників,
які одержують місячні оклади, обчислюється:
• для оплати після закінчення місяця
роботи, в т. ч. у святкові (неробочі) дні та
вночі — діленням місячного окладу працівника на місячну локальну норму тривалості
робочого часу за затвердженим графіком
роботи місяця;
• для оплати після закінчення облікового періоду надурочної роботи та часу
простою — виходячи із середньомісячного
числа годин за обліковий період, яке має
розраховуватися з урахуванням норми тривалості робочого часу за обліковий період,
установленої з дотриманням ст. 50 КЗпП.
Порядок обчислення годинних тарифних
ставок за встановленими місячними окладами законодавством не врегульований.
І за підсумованого, і за поденного обліків
робочого часу доплати, надбавки та інші
складові додаткового фонду заробітної
плати, розмір яких не залежить від рівня
виконання норми робочого часу й особ
ливостей обчислення годинної тарифної
ставки за встановленого місячного окладу,
нараховуються після закінчення кожного
місяця відповідно до чинних умов оплати
праці.
Чи потрібно платити надурочні охоронникам, які відпрацьовують по
200 годин на місяць, що перевищує
встановлену їм норму робочого часу?

вебинар

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника
чотирьох годин протягом двох днів
підряд і 120 годин на рік. Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт кожного
працівника (ст. 65 КЗпП).
Загальна кількість надурочних годин за
обліковий період визначається як різниця
між фактично відпрацьованим часом і розрахунковою нормою годин за цей період
(п. 12 Методичних рекомендацій № 138).
Згідно з п. 11 Методичних рекомендацій
№ 138 під час підрахунку надурочних годин
робота у святкові дні, виконана понад установлену на підприємстві норму робочого
часу за обліковий період, не враховується,
оскільки вже оплачена в подвійному розмірі.
Відповідно до частини третьої ст. 106
КЗпП після закінчення облікового періоду
оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлений робочий
час в обліковому періоді.
Залучення до виконання робіт понад
тривалість робочого дня, встановлену графіками виходу на роботу або змінності,
провадиться з дотриманням загальних норм
ст. 62–65 КЗпП. Згідно з частиною першою
та другою ст. 106 КЗпП за погодинної та
відрядної системи оплати праці надурочні
години оплачуються за подвійною годинною ставкою.
Якими документами слід оформлювати оплату праці за підсумованого
обліку робочого часу?
За підсумованого обліку робочого
часу документальне оформлення
оплати праці таке ж, як і за поденного обліку, за винятком деяких нюансів.
Першим документом є колективний
договір, в якому має бути викладено порядок підрахунку надурочних годин роботи,
обчислення годинних тарифних ставок
для працівників, які одержують місячні
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вебинар

оклади, порядок оплати надурочних годин
і часу простою, а також роботи у святкові
(неробочі) дні та в нічний час.
Також має бути видано наказ про оплату
праці (з додатками до нього). Ці додатки
можуть містити вихідні дані та схеми розрахунків залежно від використовуваних
систем оплати праці, розроблених згідно
із законодавчими (ст. 108 КЗпП) та договірними нормами (нормами колективного
договору), а саме схеми:
• розрахунку доплат за роботу в нічний час у разі оплати праці за годинними
ставками;
• розрахунку доплат за роботу у святкові (неробочі дні) в разі оплати праці за
годинними ставками та за відрядної оплати;
• розрахунку доплат за роботу в нічний
час і у святкові (неробочі) дні в разі оплати
праці за місячними окладами.
Нюанси розрахунку доплат враховують
режими робочого часу (поденний і підсумований обліки).
Вихідні дані передбачені для:
• розрахунку доплат як за годинними
ставками, так і за відрядним заробітком;
• розрахунку годинних тарифних ставок
за місячними окладами як з урахуванням
місячної календарної норми робочого часу,
так і місячної норми робочого часу за затвердженим графіком роботи;
• визначення годин роботи у святковий
(неробочий) день як у межах, так і понад
календарну норму робочого часу.
Чи правомірне встановлення неповного робочого часу за підсумованого обліку робочого часу?
Так, правомірне.
Установлення неповного робочого часу за підсумованого обліку
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робочого часу є цілком правомірним, що
випливає зі ст. 61 КЗпП. Запровадження
підсумованого обліку робочого часу допускається для того, щоб тривалість робочого
часу за обліковий період не перевищувала
нормального числа робочих годин (ст. 50,
51 КЗпП). Затверджуючи графік роботи слід
пам’ятати, що тривалість робочого часу
в обліковому періоді може дорівнювати
нормальному числу робочих годин або
бути меншою за нього.
Запровадження неповного робочого
часу і за підсумованого, і за поденного
обліків робочого часу регулюється ст. 56
і 32 КЗпП.
Так, ст. 56 КЗпП передбачено такі норми запровадження та застосування неповного робочого часу. За згодою між
працівником та роботодавцем може
встановлюватися як під час прийняття
на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Ро-бота в таких випадках оплачується
пропорц ійно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових
прав працівника, зокрема, щодо надання
відпустки повної тривалості, допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
Неповний робочий час у графіках роботи
за підсумованого обліку може встановлюватися організаційними наказом під час
запровадження підсумованого обліку або
спеціальним наказом щодо зміни графіка
обліку в обліковому періоді.
Після закінчення облікового періоду
неповний робочий час враховується для
визначення відхилень фактично відпрацьованого часу від розрахункової норми.
Календарна норма робочого часу уточнюється з урахуванням неповного робочого часу.

Трудовое право

ТРУДОВОЕ ПРАВО

№5 (130) май 2017

Сегодня в рубрике:
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Штатний

розпис: вводимо
посаду, відсутню
в Класифікаторі
професій
Водій потрібний на більшості підприємств. І хоч зрозуміло, чим
саме він займатиметься, працівники відділу кадрів та бухгалтерії
мають чітко визначити умови його роботи та оплати праці. На
прикладі цієї професії з’ясуємо, як обрати її правильну назву,
проводити оплату праці та відповідно до цього внести запис
до трудової книжки
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Ситуація
На підприємстві є легкові та вантажні
автомобілі різних моделей. Як визначити
посади водіїв, що мають бути відображені
у штатному розписі, та встановити оплату
праці залежно від марки автомобіля? Як
внести запис до трудової книжки?

КП та штатний розпис
Зрозуміло, що для прийняття особи на
певну посаду потрібно, щоб таку посаду було
передбачено штатним розписом. Тому для
вирішення описаної ситуації та інших, які
можуть виникати в процесі роботи, важливим є правильне визначення посади (професії), яка буде відображена у штатному
розписі. Незважаючи на те, що відповідно
до частини третьої ст. 64 Господарського
кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV
підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис, посади, які він
міститиме, мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010 (далі — КП).
Нагадаємо, що єдиної затвердженої форми штатного розпису для всіх підприємств
незалежно від форми власності не існує.
Винятком є бюджетні організації, які складають штатний розпис за типовою формою,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів,
що застосовуються в процесі виконання
бюджету» від 28.01.2002 р. № 57. Проте
підприємства недержавної форми власності
не зобов’язані дотримуватися цієї типової
форми штатного розпису, а тому складають
його в довільній формі.
Зазвичай штатний розпис містить такі
графи, як «Назви структурних підрозділів»,
«Назви професій (посад)», «Код за КП», «Кількість штатних одиниць», «Посадові оклади»

або «Тарифна ставка (оклад)», «Надбавки
(доплати)», «Місячний фонд заробітної плати» та «Разом по підприємству» (тобто сумарний показник за рік). Тому для правильного зазначення посади в штатному розписі
за основу слід брати норми КП, який містить
рекомендацію під час утворення нових назв
професій та посад застосовувати професійні
назви робіт, наведені в ньому.
Класифікатор професій є нормативноправовим документом, яким запроваджено
професійні назви посад для застосування
в кадровій діяльності. Він призначений для
використання не тільки центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, Федерацією роботодавців
України, а й всіма суб’єктами господарювання, тобто його правила стосуються підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують
найману працю. Чинний КП затверджено
наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327. Протягом останніх років до нього активно вносяться зміни, тому
для приведення посад у відповідність з КП
потрібно уважно стежити за ними.

КП і посадова інструкція
Як зазначалося вище, КП застосовують
під час складання штатного розпису. Але
разом з тим ним користуються для розроб
лення посадових та робочих інструкцій.
Варто вказати на такий важливий аспект:
під час працевлаштування особи на посаду,
до початку роботи за укладеним трудовим
договором, роботодавець або інша уповноважена ним особа зобов’язана роз’яснити
їй права й обов’язки та проінформувати
під підпис про умови праці, наявність на
робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто,
та можливі наслідки їх впливу на здоров’я,
її права на пільги й компенсації за роботу
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в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
А отже, роботодавець повинен ознайомити
працівника з його посадовою (робочою)
інструкцією під підпис, адже працівник
має знати покладені на нього обов’язки та
завдання. І хоча ця процедура чітко не визначена законодавством, проте така норма
передбачена ст. 29 КЗпП.
Посадові (робочі) інструкції мають містити
конкретний перелік посадових обов’язків, що
розробляються відповідно до п. 6 Загальних
положень Випуску 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від
29.12.2004 р. № 336 (далі — Випуск 1).
Посадові (робочі) інструкції розробляються для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі. Зауважимо,
що складають їх для посад (професій), а не
для певних осіб. Тобто посадова інструкція
бухгалтера одна і для бухгалтера Семеренко,
і для бухгалтера Яремко, яку буде прийнято
на місце звільненої Семеренко. Під час розроблення інструкцій забезпечується єдиний
підхід до побудови, структури та викладу
змісту розділів. Тому вони мають відображати повний перелік завдань та обов’язків,
повноваження та відповідальність працівника. Зазвичай робочі інструкції містять такі
розділи: «Загальні положення», «Завдання
та обов’язки», «Права», «Відповідальність»,
«Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги»
та «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».
Основою для їх створення служать ДКХП,
систематизовані за видами економічної
діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів
економічної діяльності» ДК 009:2010.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до
встановленої форми додатків А і Б до КП
у колонці «Випуск ДКХП» зазначено номер
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випуску ДКХП, який містить кваліфікаційну
характеристику певної професії.

Професія «Водій» у КП
Оскільки в описуваній ситуації йдеться
про водіїв, зауважимо, що посад (професій),
які б містили слово «водій», у КП чимало,
зокрема:
• водій автотранспортних засобів (код
КП 8322);
• водій автотранспортних засобів (водій
таксі) (код КП 8322);
• водій аеросаней (код КП 8321);
• водій всюдихода (код КП 8331);
• водій дрезини (код КП 8311);
• водій електро- та автовізка (код
КП 8334);
• водій мототранспортних засобів (код
КП 8321);
• водій навантажувача (код КП 8334);
• водій самохідних механізмів (код
КП 8334);
• водій трамвая (код КП 8323);
• водій транспортно-прибиральної машини (код КП 8290);
• водій тролейбуса (код КП 8323);
• водій-випробувач (код КП 7231);
• водій-інструктор (код КП 5149).
Як бачимо, професії з назвою «Водій легкового автомобіля» або «Водій вантажного
автомобіля» у КП не передбачено, а з перелічених вище вибір невеликий. Тому слід
виходити з того, що маємо. А маємо таку
загальну назву професії, як «Водій автотранспортних засобів» (код КП 8322).
Але якщо звернути увагу на колонку «Випуск ДКХП», то номер випуску ДКХП, який би
визначав кваліфікаційну характеристику цієї
професії, відсутній, тому, на думку автора,
необхідно звернутися до ДКХП, який містить
кваліфікаційні характеристики професій,
пов’язаних з автомобільним транспортом.
Таким документом є Випуск № 69 «Авто-
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мобільний транспорт» ДКХП, затверджений
наказом Міністерства транспорту та зв’язку
України від 14.02.2006 р. № 136 (далі —
Випуск № 69), в якому наведено необхідні
кваліфікаційні характеристики. Цей випуск
встановлює вимоги до професійного рівня
працівників автомобільного транспорту, передбачає умови підвищення продуктивності
праці та може бути використаний на всіх
підприємствах, в установах та організаціях
України, де є зазначені види робіт.
Зауважимо, що відповідно до Положення
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами, затвердженого постановою КМУ
від 08.05.1993 р. № 340, з метою приведення
у відповідність кваліфікаційних характеристик наказом Міністерства інфраструктури
України «Про затвердження Змін до Випуску
№ 69 «Автомобільний транспорт» ДКХП»
від 06.07.2012 р. № 374 затверджено перелік водіїв автотранспортних засобів різних
категорій, а саме категорій «B», «C1», «C»,
«D1», «D», «BE», «C1E», «CE», «D1E», «DE».
Випуск № 69 ДКХП містить такі кваліфікаційні характеристики водіїв автотранспортних засобів:
• водій автотранспортного засобу категорії «В» має право керувати автомобілями,
дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), і кількість
місць для сидіння яких, крім сидіння водія,
не перевищує восьми);
• водій автотранспортного засобу категорії «C1» має право керувати автомобілями,
що призначені для перевезення вантажів,
дозволена максимальна маса яких становить
від 3500 до 7500 кг (від 7700 до 16500 фунтів);
• водій автотранспортного засобу категорії «С» має право керувати автомобілями,
що призначені для перевезення вантажів,
дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16500 фунтів);
• водій автотранспортного засобу категорії «D1» має право керувати автобусами,
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що призначені для перевезення пасажирів,
в яких кількість місць для сидіння, крім
сидіння водія, не перевищує шістнадцяти);
• водій автотранспортного засобу категорії «D» має право керувати автобусами,
що призначені для перевезення пасажирів,
в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше шістнадцяти);
• водій автотранспортного засобу категорії «BE», «C1E», «CE», «D1E», «DE» має право
керувати составами транспортних засобів
з тягачем категорії «B», «C1», «C», «D1» або
«D», яким водій має право керувати, але
який не належить до зазначених категорій
составів транспортних засобів.

Як діяти
З вищенаведеного можна дійти виснов
ку, що до легкових автомобілів відносять
лише автотранспортні засоби категорії «В»,
а до вантажних — автотранспортні засоби категорії «C1» та «C». Усі інші категорії
належать до автобусів та транспортних
засобів з тягачем. Проте якщо діяти згідно
з чіткими правилами використання КП,
у цій ситуації доцільно буде скористатися
додатком В (обов’язковий), примітка 2
якого вказує на можливість розширення
назви професій термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання
лаконічності викладення, якщо інше не
передбачено КП або нормативно-правовими актами.
Отже, у згаданому випадку професію
«Водій автотранспортних засобів» можна
розширити до назви «Водій автотранспортних засобів категорії «B», «Водій автотранспортного засобу категорії «C1» або «Водій
автотранспортного засобу категорії «C».
Зауважимо, що в разі розширення посади
(професії) її код згідно з КП залишатиметься
незмінним, тобто 8322.
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Запис до трудової книжки
Правило щодо внесення запису до трудової книжки, який має відповідати найменуванню роботи, професії або посади, зазначеному в КП, закріплено п. 2.14
Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29.07.1993 р.
№ 58, а також п. 16 Випуску 1 ДКХП, яким
передбачено, що в усіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до
трудових книжок тощо) слід вживати повну
назву посади відповідно до ДКХП. Тому в
разі введення до штатного розпису професії із вищевказаними назвами прийняття,
переведення або звільнення працівників
відбуватиметься згідно з наведеними документами. Наприклад, запис про прийняття на роботу матиме такий вигляд:
«Прийнято водієм автотранспортних
засобів категорії «B».
Якщо виникатиме необхідність, щоб водій
одночасно виконував роботу на легковому
та вантажному автомобілі (мається на увазі
поперемінно протягом робочого дня), таку
ситуацію не можна вирішити шляхом по-
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кладення виконання обов’язків відсутнього
працівника (за умови якщо працівник хворіє,
перебуває у відпустці тощо) або в порядку
суміщення професій з доплатою, оскільки,
як зазначає Міністерство праці та соціальної
політики України в листі від 27.07.2009 р.
№ 426/13/84-09, за специфікою роботи водій не може працювати на двох автомобілях
одночасно. А суміщення та покладення виконання обов’язків передбачають виконання
обов’язків відсутнього працівника одночасно з основною роботою. Тому в цьому разі
можливе прийняття працівника на роботу
за внутрішнім сумісництвом. Проте і така
ситуація має свої нюанси: зокрема, потрібно
чітко визначити працівнику норму робочого часу за кожним місцем роботи. Тому
вважаємо, що в такій ситуації допускається
прийняття працівника на роботу за професією «Водій автотранспортних засобів
категорій «B» і «С».
Зважаючи на вищенаведене зазначимо,
що питання оплати праці працівників вирішується дуже просто за умови, якщо всі
посади (професії) чітко визначені штатним
розписом. Тобто заробітну плату працівники отримуватимуть згідно з установленим
посадовим окладом (тарифною ставкою)
за кожною посадою (професією) окремо.

Що нового
Зміни в скороченні працівників
Верховна Рада України ухвалила зміни до ст. 42 КЗпП (законопроект № 5564),
якими передбачається, що за рівних умов
продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі надаватиметься

тепер і працівникам, яким залишилося менше
трьох років до настання пенсійного віку, при
досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат. Закон направлено
на підписання.
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Олександр ЄФІМОВ,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання
«Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», адвокат, аудитор,
доцент кафедри цивільного та трудового права Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Ліцензована

діяльність та договір
ЦПХ з фізособами
У статті з’ясуємо, чи можуть громадяни, які не є суб’єктами
підприємницької діяльності (підприємцями), надавати за договорами цивільно-правового характеру послуги чи виконувати
роботи, які належать до ліцензованих видів діяльності чи на
провадження яких потрібен спеціальний дозвіл/ліцензія?

Ситуація
Медична практика — ліцензований вид
діяльності. Та на форумах у кінці 2016 р.
можна було натрапити на запитання: чи
може анестезіолог бути залученим за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ)
до проведення операції, якщо решта лікарів
працюють за трудовими договорами? Чи
можна взяти стоматолога на роботу за договором ЦПХ?
Охоронна діяльність також ліцензований
вид діяльності. Чи може звичайний громадянин, який не є суб’єктом підприємницької
діяльності (підприємцем), надавати послуги
з охорони об’єктів на підприємстві?

Отже, відповімо на запитання: чи можуть
громадяни, які не є суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями), надавати за договорами цивільно-правового характеру послуги чи виконувати роботи, які
належать до ліцензованих видів діяльності чи
на провадження яких потрібен спеціальний
дозвіл/ліцензія?

Норми законодавства
Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі —
ГКУ) підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
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господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями)
з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. При
цьому ст. 43 ГКУ, яка регламентує принцип
свободи підприємницької діяльності, передбачає, що підприємці мають право без
обмежень самостійно здійснювати будь-яку
підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Перелік видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню,
а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються
виключно законом.
Варто звернути увагу, що ст. 42 ГКУ однією з ознак, наявність якої є необхідною
для віднесення діяльності до підприємництва, називає систематичність. Зрозуміло,
що одна дія чи один договір ЦПХ з надання
послуг чи виконання робіт аж ніяк не може
забезпечити наявність цієї ознаки. Не можна
й нелогічно говорити про систематичність
разової дії, окремого договору.
Коли ж особа укладає два та більше договорів ЦПХ, то лише в такому разі може виникати систематичний характер діяльності.
Проте законодавець не забороняє укладення не одного, а кількох договорів з подібним
предметом та не зобов’язує при цьому особу
реєструватися підприємцем.
Відповідно до ст. 50 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі —
ЦКУ) фізична особа здійснює своє право на
підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому
законом. Отже, набути статусу підприємця —
це право, а не обов’язок фізичної особи.
Наслідки нереалізації цього права також
передбачені ЦКУ. Відповідно до частини
третьої ст. 50 ЦКУ якщо особа розпочала
підприємницьку діяльність без державної
реєстрації, уклавши відповідні договори,
вона не має права оспорювати ці договори
на тій підставі, що вона не є підприємцем.
Отже, юридичні наслідки укладених фі-
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зичною особою договорів без реєстрації її
підприємцем все ж настають.
Крім того, непрямим підтвердженням
правомірності укладення договорів ЦПХ без
реєстрації підприємництва можна вважати
ст. 4 Закону про ЄСВ, у якій роботодавцями
як платниками ЄСВ зазначені юридичні
особи, які використовують працю фізичних
осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених
законодавством, чи за цивільно-правовими
договорами. Отже, з точки зору принаймні
цього Закону анестезіолог, який працює
в приватній клініці за трудовим договором,
нічим не відрізняється від анестезіолога, який
надає цій клініці послуги за договором ЦПХ.
Обидва працюють. Якщо першому ліцензія
не потрібна, вона не потрібна й другому.
Хоча слід мати на увазі ст. 164 Кодексу
України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (далі — КУпАП),
відповідно до якої порушення порядку провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності,
що підлягає ліцензуванню відповідно до
закону, тягне за собою накладення штрафу
від 1000 до 2000 нмдг (або від 17 000 до
34 000 грн) з конфіскацією виготовленої
продукції, знарядь виробництва, сировини
і грошей, одержаних внаслідок вчинення
цього адмінправопорушення, чи без такої.
Однак, враховуючи відсутність обов’язку
фізичної особи зареєструватися підприємцем у разі надання послуг чи виконання робіт за окремими договорами ЦПХ, цілком
логічно дійти висновку про те, що притягнути
таку особу до адмінвідповідальності важко.
Можливо саме тому контролюючі органи у
своїх роз’ясненнях просто цитують норми
законодавства, включаючи ст. 164 КУпАП,
без висловлення своєї точки зору щодо того,
що ж охоплює об’єктивна сторона вказаного
в цій статті правопорушення.
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Цікавим і корисним у цьому плані буде
знання точки зору Верховного Суду України
(ВСУ) на цю ситуацію. Так, незважаючи на
виключення ст. 202 з Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III
(далі — ККУ), яка передбачала кримінальну
відповідальність за здійснення без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності такої діяльності, що містить
ознаки підприємницької, та яка підлягає
ліцензуванню, а також за здійснення без
одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, Пленум Верховного
Суду України в постанові «Про практику
застосування судами законодавства про
відповідальність за окремі злочини у сфері
господарської діяльності» від 25.04.2003 р.
№ 3, вказував: «Під здійсненням особою, не
зареєстрованою як суб’єкт підприємництва,
будь-якого виду підприємницької діяльності
з числа тих, що підлягають ліцензуванню,
слід розуміти діяльність фізичної особи,
пов’язану із виробництвом чи реалізацією
продукції, виконанням робіт, наданням
послуг з метою отримання прибутку, яка
містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо
самостійно, систематично (не менше ніж
три рази протягом одного календарного
року) і на власний ризик».
Отже, маємо точку зору ВСУ про те, що
систематичний характер має діяльність
у разі здійснення відповідних дій не менше, ніж три рази протягом календарного
року.
Щодо обов’язкового отримання ліцензії
та наслідків її неотримання ЦКУ в ст. 91
вказує на те, що юридична особа може
здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після
одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). При цьому відповідно до ст. 227 ЦКУ
правочин юридичної особи, вчинений нею
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без відповідного дозволу (ліцензії), може
бути визнаний судом недійсним.
З наведеного зрозуміло, що ЦКУ встановлює наслідки безліцензійної діяльності
виключно для юридичних осіб.

Висновки
Отже, зважаючи на викладене вище, доходимо висновку про те, що:
• фізична особа вправі укладати договори
ЦПХ з надання послуг чи виконання робіт без
реєстрації її підприємцем. Така реєстрація
є її правом, а не обов’язком;
• підстави для притягнення такої особи
до кримінальної відповідальності за укладення договорів ЦПХ без реєстрації підприємцем відсутні у зв’язку з виключенням
з ККУ ст. 202;
• підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за ці ж дії
є суттєво ускладненими: по-перше, через те,
що реєстрація підприємцем є правом, а не
обов’язком фізичної особи, а по-друге, через
складність тлумачення окремих договорів
ЦПХ, укладених з відповідними господарюючими суб’єктами як підприємницької, так
і господарської діяльності в цілому;
• ЦКУ передбачає негативні наслідки
у вигляді визнання недійсними договорів,
укладених і виконаних без наявності ліцензії
на здійснення певної підприємницької діяльності лише щодо юридичних осіб. Правових
підстав визнавати такі договори недійсними
в разі надання послуг чи виконання робіт
фізичними особами ЦКУ не передбачає.
Отже, ризик настання негативних наслідків для фізичної особи, яка надає юридичній особі послуги з охорони чи анестезії
на підставі договору ЦПХ, існує, однак він
є низьким і ґрунтується лише на довільному
тлумаченні контролюючими органами наведених вище норм законодавства.
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Довідка

про відсутність
судимості:
коли (не)вимагати
Бухгалтерське товариство стривожене: подейкують, що
в керівника — платника ПДВ має бути довідка про відсутність
судимості, інакше реєстрацію податкових накладних можуть
заблокувати. Чи так це й коли можна вимагати в працівників
довідку про відсутність судимості, розглянемо в статті

Історія та передумови
З 01.04.2017 р. набрав чинності п. 201.16
ПКУ. На підставі цього пункту та п. 74.2 ПКУ
Міністерство фінансів України розробило та
винесло на обговорення проект Критеріїв
оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі — Критерії).
Критерії ще не затверджені, але вже сколихнули бухгалтерську спільноту. Так, однією
з підстав (критерієм), що дає право зупинити
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), є факт, коли платника податків — посадову особу юридичної
особи чи платника податків — фізичну особу визнано судом винним у скоєнні злочину,
передбаченого ст. 205 або ст. 209 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р.

№ 2341-III (далі — ККУ), якщо судимість
за цей злочин не було погашено або знято.
Відтак перед роботодавцями — платниками
податку на додану вартість одразу ж постало
запитання: чи може/повинен роботодавець
вимагати в працівника довідку про відсутність судимості під час прийняття на роботу?
У контексті відповіді на нього розглянемо,
чи можна її вимагати під час прийняття на
роботу та в інших випадках.

Нормативне регулювання
Відповідно до частини другої ст. 24 КЗпП
під час укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову
книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан
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здоров’я та інші документи. У той же час
ст. 25 КЗпП передбачено, що при укладенні
трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу,
відомості про їх партійну та національну
приналежність, походження, реєстрацію
місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено
законодавством.
Отже, враховуючи положення ст. 24 та
ст. 25 КЗпП, під час укладення трудового
договору роботодавець може вимагати від
майбутнього працівника інші документи,
але лише ті, подання яких передбачено
чинним законодавством України. Такими
документами можуть бути посвідчення водія
відповідної категорії, сертифікат аудитора
тощо.
Частина правознавців вважає, що вимагати довідку про відсутність судимості неправомірно й це суперечить ст. 8 Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод, якою передбачено право на повагу
до приватного та сімейного життя. У ній
зазначено, що кожний має право на повагу
до свого приватного та сімейного життя,
до свого житла та кореспонденції. А органи
державної влади не можуть втручатись
у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної
та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав
і свобод інших осіб.

Обмеження у працевлаштуванні
Законодавством України передбачені
обмеження для зайняття певних посад особами, які мають непогашену чи не зняту
судимості або мають обмеження, встановлені
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судом щодо виконання покладених на них
функціональних обов’язків. До таких осіб
належать, зокрема: персонал охорони (ст. 11
Закону України «Про охоронну діяльність»
від 22.03.2012 р. № 4616-VI), судові експерти
(ст. 11 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII), поліцейські
(ст. 61 Закону України «Про Національну
поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII).
Разом з тим частиною першою ст. 55 ККУ
визначено, що позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне
покарання на строк від двох до п’яти років
або як додаткове покарання на строк від
одного до трьох років.
Кримінальний кодекс України містить
низку статей, якими передбачено альтернативні санкції (покарання), що включають позбавлення права обіймати певні
посади. До таких статей належить і ст. 209
ККУ — «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», яка
є одним з критеріїв для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в ЄРПН і в якості покарання
передбачає позбавлення волі на строк від
трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до двох років
з конфіскацією майна.
Таким чином, роботодавець опиняється
в ситуації, коли під час укладення трудового
договору забороняється вимагати від осіб,
які приймаються на роботу, документи, подання яких не передбачено законодавством,
і в той же час такий роботодавець може
потрапити в ситуацію, коли посаду може
зайняти неналежна особа.

Як діяти
Як дізнатися в особи, чи була вона засуджена, не порушуючи її прав? Для того, щоб ані
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права роботодавця, ані права майбутнього
працівника не були порушені, доцільно запропонувати таке.
Перед підписанням трудового договору
варто ознайомити майбутнього працівника
з посадовою інструкцією, в якій, серед іншого, вказати, що не може обіймати певну
посаду, пов’язану із формуванням податкових накладних (у т. ч. посаду керівника та/
або головного бухгалтера), особа, яку було
визнано судом винною в скоєнні злочину,
передбаченого ст. 205 або ст. 209 ККУ, якщо
судимість за цей злочин не було погашено
або знято. Працівник повинен дати розписку,
що з посадовою інструкцією ознайомлений.
Разом із тим необхідно повідомити працівника, що відповідно до п. 11 частини першої
ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений
на невизначений строк, а також строковий
трудовий договір до закінчення строку його
чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на
яку його прийнято, або виконуваній роботі
протягом строку випробування.
Слід зауважити, що в п. 29 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від
06.11.1992 р. № 9 зазначено, що вирішуючи
справи про припинення трудового договору
у зв’язку з порушенням правил прийняття
на роботу, суди повинні враховувати, що
звільнення з цих підстав може мати місце
у випадках, коли відповідно до ст. 7 КЗпП
спеціальною нормою законодавства України передбачено обмеження на прийняття
на роботу за певних умов (наприклад, осіб,
позбавлених вироком суду права займати
певні посади або займатись певною діяльністю протягом визначеного судом строку;
прийняття на роботу, пов’язане з матеріальною відповідальністю осіб, що раніше
судились за розкрадання, хабарництво та
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інші корисливі злочини, якщо судимість не
знята і не погашена).
Крім того, слід повідомити працівника,
що частиною першою ст. 1166 Цивільного
кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV
(далі — ЦКУ) передбачено, що майнова
шкода, завдана неправомірними рішеннями,
діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи,
а також шкода, завдана майну фізичної або
юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
У п. 2 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 р. № 6 зазначено, що розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі,
що відповідно до ст. 440 і 450 ЦКУ1 шкода,
заподіяна особі та майну громадянина або
заподіяна майну юридичної особи, підлягає
відшкодуванню в повному обсязі особою,
яка її заподіяла, за умови, що дії останньої
були неправомірними, між ними і шкодою
є безпосередній причинний зв’язок та є вина
зазначеної особи, а коли це було наслідком
дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно
від наявності вини.
Отже, якщо майбутній працівник приховав від роботодавця той факт, що він не може
обіймати певні посади, то роботодавець
матиме докази таких неправомірних дій
(підпис про ознайомлення з посадовою інструкцією). За таких умов (якщо виникнуть
певні несприятливі фінансові обставини
для роботодавця) можна отримати відшкодування заподіяної майнової шкоди
в судовому порядку. Разом з тим права
працівника будуть збережені.
1 У постанові посилання на ст. 440 і 450 ЦКУ в редакції
1961 р. У чинному ЦКУ частина перша ст. 1166 подібна до
ст. 440 ЦКУ того часу.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.11.2016 р. № 415/0/15-16/18

Щодо застосування норм генеральної та галузевих угод

Статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» встановлено, що положення генеральної, галузевої (міжгалузевої),
територіальної угод діють безпосередньо та
є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
Звертаємо увагу, що ст. 3 Рекомендації
Міжнародної організації праці щодо колективних договорів № 91 передбачено, що усякий
колективний договір має зв’язувати сторони,
що його підписали, а також осіб, від імені
яких його укладено. А відповідно до мети цієї
Рекомендації під «колективним договором»
розуміють усяку письмову угоду щодо умов
праці та найму, яка укладається, з одного
боку, між роботодавцем, групою роботодавців
або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з другого боку, однією чи кількома
представницькими організаціями працівників
або, за відсутності таких організацій, — представниками самих працівників, належним
чином обраними і уповноваженими згідно із
законодавством країни.
З метою дотримання норм законодавства
Сторони чинної Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових від аступник Міністра —
З
керівник апарату 

носин в Україні у її Загальних положеннях передбачили, що положення Угоди є обов’язковими для врахування суб’єктами, що перебувають у сфері дії Сторін, у тому числі під час розроблення та укладення галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.
Враховуючи викладене, на думку Мінсоцполітики, обов’язковими для підприємства
положення Генеральної угоди будуть якщо
і роботодавець, і працівники цього підприємства
представлені суб’єктами Сторін Угоди через
відповідне членство та на підставі установчих
документів (статутів, положень тощо).
Перелік суб’єктів Сторони роботодавців
і профспілкової Сторони Угоди та їх членських
організацій наведено в додатках 1 і 2 до Угоди.
Суб’єктом Сторони органів виконавчої влади
є Кабінет Міністрів України.
Однак підприємству, для якого положення
Генеральної угоди не обов’язкові, законами
України «Про колективні договори і угоди», «Про
соціальний діалог в Україні» не забороняється
їх застосування.
Роботодавець і працівники можуть у межах повноважень прийняти узгоджене рішення
керуватися її нормами та положеннями <...>.

В. Іванченко

Сегодня в рубрике:

Доплаты до минимальной
зарплаты в месячном
и почасовом размере
c. 35
Проверки Гоструда:
как и когда проводятся

c. 44

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда
и заработной платы

Доплаты

до минимальной
зарплаты в месячном
и почасовом размере

Для полноты информации о расчетных практических ситуациях по доплатам до минимальной зарплаты необходимо
рассмотреть применение минимальной зарплаты в месячном
и почасовом размере. О расчетах этих доплат с учетом оплаты
труда по окладам и почасово и особенностей при поденном
и суммированном учете рабочего времени, а также о документировании оформления таких расчетных ситуаций — в статье
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Законодательные реалии
и нормативные правила
Напоминаем, что с 01.01.2017 г. в минимальную зарплату, кроме тарифной части,
включаются другие ее составляющие (доплаты, надбавки, премии, поощрительные
и компенсационные выплаты).
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600,00 грн — это та
величина, ниже которой не может устанавливаться минимальный должностной оклад
(тарифная ставка) в течение всего 2017 г.
Увеличение размера прожиточного минимума в 2017 г. (с 1 мая — до 1684,00 грн,
с 1 декабря — до 1762,00 грн) — не основание для увеличения на предприятии минимального должностного оклада (тарифной
ставки). Это право, а не обязанность предприятия.
Согласно ст. 8 Закона о Госбюджете —
2017 минимальная заработная плата в месячном размере составляет 3200,00 грн,
а в почасовом — 19,34 грн в течение всего
года.
«Размер заработной платы работника за
полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже, чем
размер минимальной заработной платы…
Минимальная заработная плата в почасовом размере применяется на предприятиях,
в учреждениях, организациях независимо
от форм собственности и у физических лиц,
использующих наемный труд, в случае применения почасовой оплаты труда» (части
первая и шестая ст. 31 Закона об оплате труда).
Приведенные законодательные нормы
определяют, что минимальная заработная
плата гарантируется или в месячном, или
в почасовом размере в зависимости от фактически применяемой системы оплаты труда
(по месячным окладам или почасово).
«В случае заключения трудового договора
о работе на условиях неполного рабочего
времени, а также при невыполнении работ-
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ником в полном объеме месячной (часовой)
нормы труда минимальная заработная плата
выплачивается пропорционально выполненной норме труда». Это норма части пятой
ст. 31 Закона об оплате труда.
При выполнении такой нормы с учетом
специфики начисления зарплаты по окладам
и почасово нормативно сложились и соответствующие правила расчета минимальной
зарплаты. Так, минимальная зарплата по
месячному окладу пропорционально выполненной норме труда рассчитывается по
такой схеме:
3200,00 грн ÷ месячную норму часов ×
× фактически отработанное время
в пределах месячной нормы.
Минимальная зарплата при почасовой
оплате труда рассчитывается так:
фактически отработанное время
за месяц в пределах месячной нормы ×
× 19,34 грн.
Поэтому необходимо всестороннее рассмотрение оплаты труда по окладам и почасово в аспекте обеспечения уровня минимальной зарплаты. При этом целесообразно
уточнить порядок оплаты труда по этим
системам, их персонализацию и выбор
эффективной формы их применения при
расчете доплат до минимальной зарплаты.

Порядок оплаты труда
по окладам и почасово
Оплата по месячным окладам или почасовая — это тарифно организованные
основные системы повременной формы
оплаты труда (напомним неосновные системы: повременно-премиальная, гибкий
тариф, единая тарифная сетка, «бестарифная» система).
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Уточним адресность применяемых терминов:
• месячные тарифные ставки — для
рабочих, труд которых тарифицируется по
квалификационным разрядам;
• месячные оклады — для рабочих отдельных и сквозных профессий, труд которых
не тарифицируется по квалификационным
разрядам;
• должностные оклады — для служащих
(руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих).
При оплате по окладам месячные тарифные ставки, оклады и должностные оклады
применяются при ежемесячном начислении
зарплаты как исходные величины для определения часовых ставок.
Месячные тарифные ставки, оклады
и должностные оклады при оплате по окладам устанавливаются предприятиями на
месячную норму рабочего времени: календарную при поденном учете и установленную графиками при суммированном
учете рабочего времени. При этом размеры
часовых тарифных ставок, применяемых
для расчетов за фактически отработанное
время, изменяются по месяцам года. Эти
часовые ставки — частное от деления оклада на месячную норму рабочего времени.
Минимальная зарплата в месячном размере 3200,00 грн применяется при гарантировании ее уровня для работников, труд
которых оплачивается по установленным
месячным окладам.
При оплате почасово часовые тарифные
ставки, установленные на год, применяются
ежемесячно для начисления зарплаты как
расчетные величины.
Часовые тарифные ставки с учетом положений коллективных соглашений (отраслевых,
межотраслевых, территориальных) определяются как частное от деления установленных
тарифных ставок (окладов) на среднемесячную норму рабочего времени по календарю
5-дневной 40-часовой рабочей недели. В 2017 г.

среднемесячная норма рабочего времени составляет 165,5 часов (годовая норма рабочего
времени 1986 час. ÷ 12 месяцев).
Минимальная зарплата в почасовом размере 19,34 грн (3200,00 ÷ 165,5) применяется
при гарантировании ее уровня для работников, труд которых оплачивается почасово.

Системы оплаты и доплаты
до минимальной заработной платы
Как складываются размеры доплат до минимальной зарплаты исходя из месячного и
почасового размера, рассмотрим в таблице.
Из таблицы, как и следовало ожидать,
видно, что за 12 месяцев 2017 г. суммы доплат
до уровня минимальной зарплаты, исходя из
ее месячного и почасового размера, практически равны (расхождение в 4,62 грн за
счет округлений значений часовых ставок).
Но при этом в семи месяцах (марте, июле,
августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре), в которых календарная норма рабочих
часов выше среднемесячной (165,5), доплаты до минимальной зарплаты исходя
из почасового размера (19,34 грн) выше,
чем из помесячного размера минимальной
зарплаты.
А в пяти месяцах года (январе, феврале,
апреле, мае, июне), в которых календарная
норма рабочих часов ниже среднемесячной,
доплаты до минимальной зарплаты выше
с применением помесячного размера минимальной зарплаты 3200,00 грн.
Видим, что размер доплат зависит от
системы (способа) начисления зарплаты.
Так, за ноябрь доплата из почасового размера превышает доплату из месячного размера минимальной зарплаты на 101,92 грн
(1701,92 – 1600,00), или на 6,4 % (1701,92 ÷
÷ 1600 × 100). За апрель доплата из месячного размера превышает доплату из почасового
размера на 130,16 грн (1600,00 – 1469,84),
или на 8,9 % (1469,84 ÷ 1600 × 100).
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Сопоставительная таблица уровней доплат до минимальной зарплаты
в месячном и почасовом размере
(в условном примере при отсутствии доплат и премий для работника
с месячным окладом 1600 грн и часовой тарифной ставкой 9,67 грн (1600 ÷ 165,5)
при поденном учете рабочего времени)

Месяцы
года

1

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Календарная Зарплата из почасового размера
норма часов
(грн):
на 2017 г. при
5-дневной
минимальная
начисленная
40-часовой
(гр. 2 × 19,34 грн) (гр. 2 × 9,67 грн)
рабочей
неделе
2
3
4

159
160
175
152
159
159
168
175
168
167
176
168
1986

3075,06
3094,40
3388,50
2939,68
3075,06
3075,06
3249,12
3384,50
3249,12
3229,78
3403,84
3249,12
38409,24

Персонализация систем оплаты
труда
Зависимость размера доплат до минимальной зарплаты от системы (способа)
ее начисления предполагает персонализацию систем оплаты труда по конкретным
работникам.
В Типовой форме приказа о приеме на
работу ф. № П-1, утвержденной приказом
Госкомстата Украины от 05.12.2008 г. № 489,
не предусмотрены сведения о форме и системе оплаты труда. Поэтому приказы о приеме
на работу не могут быть источником данных
о персонализации систем оплаты труда.
Обратимся к нормам об оплате труда
в коллективном договоре или (при его

1537,53
1547,20
1692,25
1469,84
1537,53
1537,53
1624,56
1692,25
1624,56
1614,89
1701,92
1624,56
19204,62

Доплата до минимальной
зарплаты (грн), исходя из:
месячного
размера
(3200,00 –
– 1600,00)

почасового
размера
(гр. 3 – гр. 4)

5

6

1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
19200,00

1537,53
1547,20
1692,25
1469,84
1537,53
1537,53
1624,56
1692,25
1624,56
1614,89
1701,92
1624,56
19204,62

отсутствии) в соответствующем нормативном акте работодателя, согласованном
с избранными представителями трудового
коллектива. Этими локальными регуляторными документами оплата труда по
окладам и почасово предусматривается
по конкретным профессиям и должностям
в соответствующих приложениях.
Системы оплаты труда (по окладам или
почасово) для конкретных работников определяются (персонализируются) с учетом
их профессий (должностей). Эти системы
оплаты труда применяются во всех расчетных процессах, в т. ч. расчете доплат до
уровня минимальной зарплаты.
Кроме того, в коллективных соглашениях
принимается такая норма: отдельным высо-
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коквалифицированным рабочим, занятым
на особо важных, ответственных работах,
устанавливаются оклады вместо тарифных
ставок в размере до 2,9 тарифной ставки
рабочего І разряда соответствующего вида
работы или профессии. К примеру, эта норма
предусмотрена п. 6.11 Отраслевого соглашения между Публичным акционерным
обществом «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»,
Государственной акционерной компанией «Хлеб Украины», объединением предприятий хлебопекарной промышленности
«Укрхлебпром» и Профсоюзом работников
агропромышленного комплекса Украины на
2014–2016 годы. Напомним, что положения
генерального, отраслевого, регионального
соглашений действуют непосредственно
и являются обязательными для всех субъектов, находящихся в сфере действия сторон,
подписавших соглашение. Сторонами генерального соглашения выступают профессиональные союзы и собственники (работодатели), которые объединились для ведения
коллективных переговоров и заключения
соглашений. И если представители сторон
(через уполномоченных лиц) принимали
участие в подписании таких соглашений
(или впоследствии присоединились к ним),
то их нормы являются обязательными при
заключении коллективного договора.
Такое установление окладов вместо часовых тарифных ставок рабочим, труд которых
тарифицируется по квалификационным
разрядам, предусматривается коллективным
договором (локальным нормативным актом
работодателя) и оформляется соответствующими приказами по предприятию. Эти
приказы также персонализируют оплату
труда по системам оплаты.
Таким образом, при расчете доплат до
уровня минимальной зарплаты система
оплаты труда по окладам или почасово определяется для каждого работника по коллективному договору (акту работодателя)
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с учетом наименования профессии (должности) работника. И, как правило, оклады
в расчетах по заработной плате применяются
для рабочих, труд которых не тарифицируется по квалификационным разрядам, и для
служащих, а почасовая оплата применяется
для рабочих, труд которых тарифицируется
по квалификационным разрядам. По отдельным рабочим системы оплаты труда
могут персонализироваться по приказам
об установлении окладов вместо часовых
тарифных ставок.

Особенности расчета доплат
при суммированном учете
рабочего времени
Как уже отмечалось, при суммированном учете рабочего времени минимальная зарплата по месячному окладу пропорционально выполненной норме труда
рассчитывается с учетом месячной нормы
рабочего времени, установленной графиком работы. Эта локальная месячная норма
рабочего времени при учетном периоде
более одного месяца может быть больше
или меньше календарной нормы. И на эту
особенность обращается внимание в разъяснении Министерства социальной политики Украины от 12.01.2017 г. относительно
применения Закона Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Украины» от 06.12.2016 г. № 1774-VIII
(далее — Разъяснение Минсоцполитики; см.
журнал «Заработная плата» № 2/2017, с. 64).
В нем в абзаце 10 сообщается следующее:
«Если работа при суммированном учете
рабочего времени выполняется в пределах
установленной работнику продолжительности рабочего времени, которое меньше
нормальной продолжительности рабочего
времени, в соответствии с графиком работы
ему начисляется заработная плата в размере
не ниже минимальной заработной платы».

39

40

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Представим это на примере. При квартальном учетном периоде на предприятии во
Показатель

Календарная норма рабочего времени, час.
Норма рабочего времени по утвержденному
графику работы, час.

График утвержден правильно (ст. 61
КЗоТ) — без превышения нормального числа
рабочих часов за этот учетный период, т. е.
470 часов. И в апреле работник отработал
в соответствии с графиком работы 150 часов
(это на два часа меньше календарной нормы, составляющей 152 часа). В этом случае
согласно Разъяснению Минсоцполитики при
оплате труда по окладу заработная плата
работнику начисляется в размере не ниже
3200 грн, а при оплате труда в почасовом
размере — не ниже, чем по 19,34 грн за
каждый отработанный час (19,34 × 150 =
= 2901,00 грн).

Системы оплаты и оформление
доплат до минимальной
зарплаты
Предложенная в журнале «Заработная
плата» № 2/2017, с. 47 форма расчета доплат
до уровня минимальной зарплаты — это
форма расчета доплат для работников, труд
которых оплачивается по месячным окладам.
Эту форму можно трансформировать и для
расчета доплат работникам, труд которых
оплачивается почасово, но это будет вторая
форма расчета.
Расчет этих доплат возможен и в одной
форме (ведомости), учитывающей нормативные положения и показывающей весь
ход корректировки в сопоставимые измерения минимальной и начисленной заработных плат. Такая форма документально
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ІІ квартале 2017 г. нормы рабочего времени
сложились в таких соотношениях:
Месяцы учетного периода
апрель
май
июнь

152,0
150,0

159,0
161,0

159,0
159,0

Всего

470,0
470,0

организует практически складывающееся
многообразие расчетных ситуаций.
В приложении приводится пример приказа о расчете доплат до уровня минимальной зарплаты в месячном и почасовом
размере.
В преамбуле к приказу указываются законодательные и инструктивные нормы по
корректировке минимальной и начисленной зарплат в сопоставимых измерениях.
А в распорядительной части приказа преду
сматривается порядок соблюдения этих норм.
В приложении к приказу — унифицированная форма расчета доплат до
уровня минимальной зарплаты с примерами и ходом расчетов. Унифицированность формы расчетов в том, что принимая во внимание виды учета рабочего времени (поденного или суммированного)
и системы оплаты труда (по окладам или
почасово) в форме можно отразить любые
расчетные ситуации при всем их многообразии. Из представленных в приложении
вариантов расчета видно, что в апреле 2017 г.,
когда месячные (календарная и утвержденная по графику) нормы рабочих часов ниже
среднемесячной, доплаты до минимальной
зарплаты в помесячном размере выше, чем
в почасовом — и при поденном, и при суммированном учете.
Надеемся, что предложенная статья поможет в практической работе по систематизации обоснований и рационализации расчетных процессов при определении доплат
до уровня минимальной заработной платы.
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Приложение
Пример приказа о расчете доплат до уровня минимальной заработной платы

пао «ЗапоРоЖСКИЙ ЭлЕВатоР»
ПРИКАЗ
12.05.2017

г. Запорожье

№ 40-оД

о расчете доплат до уровня минимальной заработной платы
в помесячном и почасовом размерах
На предприятии приказом от 27.12.2016 г. № 100-оД введены доплаты до
уровня минимальной заработной платы. С целью сокращения объемов документирования путем систематизации и унификации расчетов
пРИКаЗыВаЮ:
1. С 1 июня 2017 г. корректировать составляющие расчета доплат до уровня
минимальной заработной платы в помесячном и почасовом размерах с приведением их в сопоставимые измерения.
1.1. Минимальную заработную плату корректировать пропорционально
выполненной норме труда.
1.2. при суммированном учете рабочего времени считать месячной нормой
труда норму по утвержденному графику работы.
1.3. Начисленную заработную плату корректировать путем вычитания из нее
выплат за неотработанное оплаченное время, всех выплат не по фонду оплаты
труда, а также выплат, не учитываемых в минимальной зарплате.
1.4. Утвердить форму расчета доплат отдельным работникам до уровня минимальной заработной платы 3200,00 грн в месяц и 19,34 грн в час (с примером
заполнения) — приложение к приказу.
2. Контроль за выполнением этого приказа возложить на главного экономиста Голуб т. п.
основания: 1. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета предприятия от 10.05.2017 г. № 5 с согласованием порядка расчета
доплат до уровня минимальной заработной платы.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб т. п. от
11.05.2017 г. с проектом приказа.
председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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№
п/п

1

3

Отработка
часов:
по норме,
фактически

6

Доплаты до
минимальной
зарплаты
(гр. 4 – гр. 5),
грн

1

При поденном учете рабочего времени (с нормой продолжительности рабочего времени 152 часа)
Ралко В. И., Факт —
По месячному окладу: 2112,00 грн.
Начислено: 1976,60 грн.
973,48
уборщик
136
Минимальная зарплата: 2863,16
Вычеты:
(2863,16 –
производ- (2 дня от- (3200 ÷ 152 × 136)
— доплата за работу с вредными
1889,68)
ственных
пуска без
условиями труда: 86,92 грн.
помещений сохранеВариант: по часовой ставке. МиниНачислено с учетом корректиния зармальная зарплата 2630,24 (19,34 ×
ровки: 1889,68 (1976,60 – 86,92)
платы;
× 136)
152 – 16)
2 Рябой П. П., Факт —
По часовой ставке: 14,75 грн.
Начислено: 2641,20 грн.
35,08
слесарь112
Минимальная зарплата: 2166,08
Вычеты:
(2166,08 –
ремонтник (5 дней
(112 × 19,34)
— за время очередного отпуска:
2131,00)
ІІІ разряда ежегодно510,20 грн.
го отпуска; Вариант: по месячному окладу. Мини- Начислено с учетом корректи152 – 40)
мальная зарплата 2357,89 (3200,00 ÷
ровки: 2131,00 (2641,20 – 510,20)
÷ 152 × 112)
…

Фамилия,
инициалы,
профессия
работника

Составляющие расчета и порядок их определения:
Начисленная зарплата (грн) по расчетно-платежной ведомости за вычетом выплат:
Минимальная зарплата (грн) в размере,
— не относящихся к фонду оплаты
пропорциональном выполненной норме
труда;
труда:
— по договорам подряда;
— по месячному окладу (3200,00 грн ÷
— за неотработанное оплаченное
÷ месячную норму часов × фактически
время;
отработанное время);
— по доплатам за работу с вредными
— в почасовом размере (фактически
условиями труда, в ночное и сверхотработанное время × 19,34 грн)
урочное время, за разъездной характер работ и по премиям к праздничным и юбилейным датам
4
5

Форма расчета доплат отдельным работникам за месяц, год до уровня
минимальной заработной платы 3200,00 грн в месяц и 19,34 грн/час
(с примером заполнения за апрель 2017 г.)

Приложение к приказу ПАО «Запорожский элеватор»
от 12.05.2017 г. № 40-ОД
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2

Сомов Г. В.,
уборщик
производственных
помещений

Грим В. И.,
водитель
погрузчика
ІІІ разряда

№
п/п

1

1

2

Голуб 					

При суммированном учете рабочего времени
По месячному окладу: 2112,00 грн.
Начислено: 2209,15
Минимальная зарплата: 3200
Вычеты:
(3200 ÷ 150 × 150)
— доплата за работу с вредными
условиями труда: 97,15 грн.
Вариант: по часовой ставке.
Начислено с учетом
Минимальная зарплата 2901,00
корректировки: 2112,00
(19,34 × 150)
(2209,15 – 97,15)
По часовой ставке:14,75 грн.
Начислено: 2183,00 (148 × 14,75).
Минимальная зарплата: 2862,32
Вычеты: нет
(148 × 19,34)

Норма —
150;
Факт —
148
Вариант: по месячному окладу.
(2 часа
опоздания) Минимальная зарплата 3157,33
(3200,00 ÷ 150 × 148)

Норма —
150;
факт —
150

3

Отработка
часов:
по норме,
фактически

Главный экономист 						

…

Фамилия,
инициалы,
профессия
работника

Составляющие расчета и порядок их определения:
Начисленная зарплата (грн) по расчетно-платежной ведомости за вычетом выплат:
Минимальная зарплата (грн) в размере,
— не относящихся к фонду оплаты
пропорциональном выполненной норме
труда;
труда:
— по договорам подряда;
— по месячному окладу (3200,00 грн ÷
— за неотработанное оплаченное
÷ месячную норму часов × фактически
время;
отработанное время);
— по доплатам за работу с вредными
— в почасовом размере (фактически
условиями труда, в ночное и сверхотработанное время × 19,34 грн)
урочное время, за разъездной характер работ и по премиям к праздничным и юбилейным датам
4
5

Т. П. Голуб

679,32
(2862,32 –
– 2183,00)

1088,00
(3200,00 –
– 2112,00)

6

Доплаты до
минимальной
зарплаты
(гр. 4 – гр. 5),
грн
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Юлія ЄГОРОВА,
фахівець з оподаткування та бухгалтерського обліку

Перевірки

Держпраці:
як і коли проводяться
У зв’язку з посиленням відповідальності за порушення трудового законодавства набули актуальності питання контролю
за такими порушеннями, який покладено на Держпраці. Тож
у статті розповімо про те, як проходить перевірка Держпраці
та як до неї підготуватися

Державна служба України
з питань праці
Державна служба України з питань праці
(Держпраці) — центральний орган виконавчої влади, утворений відповідно до вимог
постанови КМУ «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» від
10.09.2014 р. № 442 у результаті реорганізації
шляхом злиття Державної служби гірничого
нагляду та промислової безпеки та Державної
інспекції з питань праці, а також передачі
Держсанепідслужбою функцій з реалізації
державної політики у сфері гігієни праці та
дозиметричного контролю робочих місць
і доз опромінення працівників.

Держпраці реалізує державну політику
у сферах промислової безпеки, охорони
праці, гігієни праці, здійснення державного
гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення,
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності. Як
бачимо, Держпраці контролює різноманітні
питання, що стосуються праці. Але бухгалтера
та кадровика зацікавлять лише деякі з них.
Держпраці діє на підставі Положення
про Державну службу України з питань
праці, затвердженого постановою КМУ від
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11.02.2015 р. № 96 (далі — Положення № 96).
Які питання контролює Держпраці, вказано,
зокрема, у пп. 9, 10, 11 п. 4 цього Положення.
Зокрема, це:
• дотримання вимог законодавства про
працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийняття
на роботу та працівників під час звільнення
з роботи; використання праці іноземців та
осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи
в Україні в іншого роботодавця; дотримання
прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню; провадження
діяльності з надання послуг з посередництва
та працевлаштування;
• дотримання вимог законодавства про
рекламу щодо реклами про вакансії (прий
няття на роботу);
• дотримання підприємствами, установами та організаціями, у т. ч. підприємствами, організаціями громадських організацій
інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про
зайнятість та працевлаштування інвалідів
у частині:
— реєстрації у Фонді соціального захисту
інвалідів;
— подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
— виконання нормативу робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів.
Держпраці в установленому порядку видає роботодавцям приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які
належать до його компетенції, та вносить
пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних
у порушенні законодавства; складає у випадках, передбачених законом, протоколи про
адміністративні правопорушення, розглядає
справи про такі правопорушення та накладає адміністративні стягнення; накладає

у випадках, передбачених законом, штрафи
за порушення законодавства, невиконання
розпоряджень посадових осіб Держпраці.

Планові та позапланові перевірки
Держпраці має право проводити планові
та позапланові перевірки. Планові перевірки відбуваються з періодичністю, яка
визначається відповідно до Критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами
господарювання, затверджених постановою
КМУ від 17.11.2010 р. № 1059.
Позапланова перевірка проводиться
незалежно від кількості раніше проведених
перевірок. Перелік підстав для позапланової
перевірки є виключним і виглядає так:
• подання суб’єктом господарювання
письмової заяви про здійснення заходу
державного нагляду (контролю) за його
бажанням;
• виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах
обов’язкової звітності, поданих суб’єктом
господарювання;
• перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень
або інших розпорядчих документів щодо
усунення порушень вимог законодавства,
виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду
(контролю);
• обґрунтоване звернення фізичної особи
про порушення суб’єктом господарювання
її законних прав;
• неподання у встановлений термін
суб’єктом господарювання документів
обов’язкової звітності без поважних причин,
а також письмових пояснень про причини,
які перешкоджали поданню таких документів;
• настання аварії, смерті потерпілого
внаслідок нещасного випадку або профе-
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сійного захворювання, що було пов’язано
Про проведення планової перевірки
з діяльністю суб’єкта господарювання.
суб’єкти господарювання повідомляються
Проведення позапланових перевірок письмово не пізніше як за 10 днів до початку
з інших підстав забороняється. Позаплано- її проведення. Повідомлення надсилається
ві перевірки за зверненнями фізичних та рекомендованим листом, телефонограмою,
юридичних осіб про порушення суб’єктами факсом або вручається керівникові чи упов
господарювання вимог законодавства про новаженій особі суб’єкта господарювання
працю та загальнообов’язкове державне під розписку або через канцелярію (частина
соціальне страхування здійснюються за на- четверта ст. 5 Закону № 877). Але якщо інявності згоди Держпраці на їх проведення. спектор Держпраці вважає, що повідомлення
Про проведення позапланової
перевірки керівництво об’єкта
контролю заздалегідь не поПовідомлення про перевірку може не надсипереджається.
латися,
якщо інспектор вважає, що попереднє
Посадова особа Держпраповідомлення
може завдати шкоди ефективці має право на проведення
ності перевірки
перевірки за наявності в неї
службового посвідчення та
направлення на перевірку.
Перевірки можуть здійснюватися за міс- може завдати шкоди ефективності конт
цем провадження господарської діяльності ролю, особливо в разі проведення перевірок
роботодавця чи його відокремлених підроз- з питань оформлення трудових відносин,
ділів або у приміщенні органу Держпраці роботодавець або його представник про
(ст. 4 Закону України «Про основні засади інспекційне відвідання не попереджається.
державного нагляду (контролю) у сфері
Справа в тому, що Україна в 2004 р. рагосподарської діяльності» від 05.04.2007 р. тифікувала Конвенцію Міжнародної орга№ 877-V; далі — Закон № 877). При цьому нізації праці 1947 року № 81 про інспекцію
згідно з пп. 5 п. 6 Положення № 96 інспекто- праці у промисловості й торгівлі, ст. 12 якої
ри Держпраці мають право безперешкодно дає змогу інспекторам не попереджати про
здійснювати перевірки в будь-яку робочу перевірку, а також надає інспекторам ще
годину доби у виробничих, службових та й додаткові права, наприклад, безпереадміністративних приміщеннях роботодав- шкодно, без попереднього повідомлення і в
ців, суб’єктів господарювання, які надають будь-яку годину доби проходити на будь-яке
послуги з посередництва у працевлаштуванні підприємство, яке підлягає інспекції. Тому ми
в Україні, наймають працівників для по- не рекомендуємо перешкоджати інспекторам
дальшого виконання ними роботи в Україні Держпраці проводити перевірку, якщо вони
в іншого роботодавця, а також перевірки діють в рамках українського законодавства
робочих місць працівників, розташованих та вказаної Конвенції, але прийшли без попоза цими приміщеннями, з метою нагляду передження (адже за це передбачено найта контролю за додержанням законодавства вищу штрафну санкцію — 100 мінімальних
про працю, зайнятість населення. Планові зарплат, про що мова йтиме далі).
Зауважимо, що Положення № 96 дає змогу
та позапланові перевірки здійснюються
в робочий час суб’єкта господарювання, приходити на перевірку в будь-яку робочу
установлений правилами внутрішнього годину доби, а Конвенція — в будь-яку
годину, без уточнення про робочі години.
трудового розпорядку.
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Гіпотетично, якщо інспектор Держпраці
приходить на перевірку в неробочі години,
протягом яких на підприємстві нікого немає,
його не буде кому допустити до перевірки.
На нашу думку, в цьому разі немає підстав
говорити про «недопущення інспектора
до перевірки» (за що передбачено штраф
у розмірі 3 або 100 мінімальних зарплат за
ст. 265 КЗпП), адже для такого недопущення
потрібна наявність обох сторін — інспектора та посадової особи підприємства, яка
своїми діями перешкоджатиме проведенню
перевірки. Крім того, сторонам потрібно
з’ясувати, з яких питань здійснюється перевірка, щоб визначити розмір штрафу — три
або сто мінімальних зарплат. За відсутності
представника підприємства це зробити неможливо.
За результатами перевірки складається акт. У разі виявлення порушень зако
нодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених
порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.
Як уже зазначалося вище, згодом може
бути призначено позапланову перевірку
для контролю за виконанням цих приписів.
Рішення посадової особи Держпраці може
бути оскаржене до керівництва, вищого
органу чи до суду.
Додамо, що регіональними управліннями Держпраці на своїх сайтах оприлюднено
плани проведення перевірок суб’єктів господарювання на 2017 р., а також можливе
внесення змін до таких планів. Наприклад,
на сайті Держпраці в Київській області
план перевірок розміщено за посиланням
http://kiev.dsp.gov.ua/planovi-perevirky-na2017-r/. До цього плану включено роботодавців м. Києва та Київської області. А от
житомирські контролери вже встигли внести
зміни до своїх планів (http://zt.dsp.gov.ua/
Планування.html). Управління Держпраці
в Донецькій і Луганській областях ще не

надали інформації про свої плани перевірок.
Тож слідкувати за змінами слід постійно.

Як підготуватися
до перевірки
Перелік питань, що підлягають перевірці,
міститься в зразку Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове соціальне страхування. Його форма наведена
в додатку до Порядку проведення перевірок
посадовими особами Державної інспекції
України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від
02.07.2012 р. № 390. У процесі підготовки
до планової перевірки або з метою самоперевірки додержання законодавства про
працю варто уважно ознайомитися з цими
питаннями та зробити відповідні висновки.
Зауважимо, що в зразку акта залишилися
посилання на статті законодавства, які вже
втратили чинність: наприклад, у пп. 1.1.3
переліку питань є посилання на ст. 241 КЗпП,
яка виключена. Перелік питань досить детальний, він складається з двох частин та
13 розділів, кожний пункт містить посилання
на норми законодавства, дотримання яких
перевірятиметься інспектором. Перелік слід
ретельно проаналізувати на предмет дотримання підприємством всіх чинних правил
і норм законодавства. Далі зупинимося на
основних моментах, на які слід звернути
увагу переважній більшості роботодавців.
Трудові договори. Слід звернути увагу
на правильність оформлення трудових договорів у письмовій формі (власне договорів,
наказів, розпоряджень тощо). Працівники
мають бути ознайомлені з правилами внут
рішнього трудового розпорядку (звісно, під
підпис), які мають бути затверджені трудовим
колективом за поданням роботодавця і виборним органом первинної профспілкової
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організації (профспілковим представником)
на основі типових правил. Працівники повинні бути поінформовані під підпис про умови
праці. Інспектор з праці може перевірити
наявність усіх трудових книжок та записи в
них, наявність книги обліку трудових книжок
і вкладишів до них.
Також інспектор перевірятиме додержання норм законодавства про випробувальний термін (зокрема, з цією метою аналізуються накази про прийняття на роботу),
зміну істотних умов праці, переведення на
іншу роботу та розірвання трудового договору. Відповідно, для перевірки слід надати
всі документи, що були оформлені з цих питань. Перевіряється наявність колективного
договору, відповідність його умов чинному
законодавству, його виконання, а також
ознайомлення з ним працівників.
Робочий час. Для аналізу питань, що
стосуються робочого часу, потрібні будуть
накази (наприклад, про встановлення скороченої тривалості робочого часу, неповного робочого часу тощо), заяви працівників
про встановлення їм неповного робочого
часу, табелі обліку робочого часу, дозволи
профспілкової організації (профспілкового
представника) на надурочні роботи тощо.
Ведення обліку виконаної роботи та
витрат на оплату праці. Перевіряється забезпечення достовірного обліку виконуваної
працівником роботи та бухгалтерського обліку витрат на оплату праці. Порядок обліку
виконуваної роботи кожний роботодавець
розробляє самостійно.
Наприклад, на виробництві за відрядної оплати праці такий облік можна вести
за даними документів «Звіт виробництва
за зміну», «Наряд на виконані роботи» чи
подібних. Для обліку роботи працівників,
яким встановлено погодинну оплату праці
або оклад за місяць, використовуються дані
табелів обліку робочого часу. Бухгалтерський
облік витрат на оплату праці передбачає
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наявність первинних документів, розрахункових, розрахунково-платіжних відомостей, інших бухгалтерських документів,
що підтверджують витрати на оплату праці,
а також відображення цих витрат на рахунках
бухгалтерського обліку.
Час відпочинку. Для перевірки питань,
що стосуються перерв і вихідних днів, слід
надати Правила внутрішнього трудового
розпорядку, документи щодо роботи у вихідні дні (накази про проведення роботи
у вихідний день та її компенсацію, дозволи
профспілкової організації тощо). Відпустки — це окрема, досить широка тема, тож
звернемо увагу на деякі питання, зокрема,
на графік відпусток: він повинен бути затверджений роботодавцем за погодженням
з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доведеним до відома всіх працівників.
Лише затвердження роботодавцем недостатньо. Наказ про відпустку конкретного
працівника повинен видаватися не пізніше
ніж за два тижні до початку відпустки та
доводитися до відома працівника. Розповсюджена практика, за якою працівники
самі пишуть заяви з проханням надати їм
відпустку, законодавством не передбачена,
тож слід оформляти відпустки правильно —
графіком та наказами. Не повинно бути випадків ненадання щорічних відпусток повної
тривалості протягом двох років поспіль,
а також ненадання їх протягом робочого
року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові
відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами чи з особливим характером праці.
Оплата праці. Перелік питань з оплати
праці, що перевіряється інспектором Держ
праці, досить великий, тому зупинимося на
найголовнішому. Умови оплати праці мають
бути визначені в колективному договорі,
а якщо його не укладено, питання оплати
праці (наприклад, вони можуть бути викла-
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дені в Положенні з оплати праці) мають бути
погоджені з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником), що представляє інтереси
більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом
(це може бути і один працівник, уповноважений трудовим колективом). Про зміну
умов оплати праці в бік погіршення працівники мають бути попереджені не пізніше як
за два місяці. Встановлення працівникам неповного робочого часу за ініціативою роботодавця контролери розглядають як погіршення умов оплати праці (адже працівники
будуть отримувати меншу суму зарплати),
тож у цьому випадку працівники також
мають бути попереджені за два місяці. Зрозуміло, що обов’язково повинна нараховуватись індексація зарплати, інакше контролери
зафіксують порушення. Перевіряється також
дотримання строків виплати зарплати та
відпускних, виплата всіх належних сум у разі
звільнення, виплата вихідної допомоги тощо.
Для перевірки всіх питань з оплати праці
потрібні будуть усі бухгалтерські документи
з нарахування та виплати заробітної плати.
Інші питання. Інспектор Держпраці
обов’язково перевірятиме факт реєстрації
роботодавця у Фонді соціального захисту
інвалідів, подання звітів та виконання нормативу робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів. Але навіть за
10 днів до перевірки турбуватися про це вже
буде запізно. Перевіряється також дотримання норм законодавства про відрядження,
додержання гарантій, передбачених КЗпП
та іншими нормами законодавства, забезпечення права працівників на отримання
лікарняних виплат, допомоги по вагітності
та пологах та інші питання.
Нагадаємо, що повний перелік питань
для перевірки наведено в зразку акта перевірки.
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Відповідальність
За результатами перевірки може настати
відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП за
порушення законодавства про працю та
на підставі ст. 1886 КУпАП за невиконання
вимог інспектора Держпраці та створення
перешкод для діяльності цього органу.
Відповідальність за порушення законодавства про працю настає в разі:
1) фактичного допуску працівника до
роботи без оформлення трудового договору
(контракту), оформлення працівника на
неповний робочий час у разі фактичного
виконання роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у 30-кратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення
(на даний момент — 96 000 грн);
2) порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць, виплата їх
не в повному обсязі — у 3-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення
(на даний момент — 9600 грн; один штраф
за всі порушення);
3) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (зокрема, виплата зарплати в сумі, що менша за мінімальну,
за умови повного відпрацювання місячної (годинної) норми праці; ненарахування індексації зарплати) — у 10-кратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення (на даний момент — 32 000 грн);
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4) недотримання встановлених законом
гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених
законами України «Про військовий обов’язок
і військову службу», «Про альтернативну
(невійськову) службу», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» (зокрема, незбереження за ними робочого місця та/або
невиплата середньої заробітної плати) —
у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (на даний
момент — 32 000 грн);
5) недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства
про працю, створення перешкод у її проведенні — у 3-кратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення (на даний
момент — 9600 грн);
6) вчинення дій, вказаних у п. 5 цього списку, під час проведення перевірки
з питань виявлення порушень, зазначених
у п. 1 цього списку, — у 100-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на момент виявлення порушення
(на даний момент — 320 000 грн);
7) порушення інших вимог трудового
законодавства, вказаних вище, — у розмірі мінімальної заробітної плати (на даний
момент — 3200 грн).
Штрафи згідно зі ст. 265 КЗпП є фінансовими санкціями й не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених
главою 27 Господарського кодексу України
від 16.01.2003 р. № 436-IV.
Усі перелічені штрафи накладаються Держ
праці в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Штрафи, зазначені вище
у п. 1, можуть бути накладені Держпраці
без перевірки на підставі рішення суду про
оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення
трудового договору, та встановлення періоду
такої роботи чи роботи на умовах неповного
робочого часу в разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, в установі, організації. Сплата
штрафу не звільняє від усунення порушень
законодавства про працю та виконання приписів інспектора за результатами перевірки.

Що нового
Підприємствам виплатять борги по мобілізованих
За повідомленням Мінсоцполітики, Кабінет
Міністрів України вніс зміни до постанови від
04.03.2015 р. № 105 з метою врегулювання
виплати компенсації за 2014–2015 рр. підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам і фізичним
особам — підприємцям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову
службу на особливий період.

Згідно з прийнятим Урядом рішенням роботодавці, які не отримали у 2015 р. у повному
обсязі зазначеної компенсації з державного
бюджету, зможуть отримати її за рахунок коштів
держбюджету на 2017 р. (за бюджетною програмою 2501350 «Компенсація підприємствам,
установам, організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особ
ливий період, за 2014–2015 роки»).
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Сегодня в рубрике:

Индексация денежных
доходов

c. 51

Перевод работника:
оплата труда

c. 54

Руководитель ОО без
зарплаты: возможно ли?

c. 58

Практиканты: ЕСВ
и «минималка»

c. 62

Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту стратегічного планування та аналізу
Міністерства соціальної політики України

Індексація

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у травні 2017 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
відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі — Закон
№ 1282) та Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(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 України.
Право на проведення індексації настає в разі,
якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 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 із зростанням рівня інфляції
підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
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Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення
індексації у квітні та травні 2017 р. наведено
в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у квітні – травні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
квітень

травень

січень

12,5

12,5

лютий

12,9

12,9

березень

11,8

11,8

квітень

8,1

8,1

травень

8,0

8,0

червень

8,2

8,2

липень

8,3

8,3

серпень

8,7

8,7

вересень

4,7

9,8

жовтень

3,8

3,8

листопад

—

4,9

грудень

—

3,9

січень

—

—

лютий

—

—

березень

—

—

у 2016 р.

у 2017 р.

ІСЦ (за даними Держстату України), на
основі яких розраховуються індекси для проведення індексації, наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації
Роки

бересічень лютий
зень

2016 100,9
2017 101,1

99,6
101,0

101,0
101,8

квітень

травень

Місяці
черливень
пень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

103,5

100,1

99,8

99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

99,9

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2016 р. (базовий
місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати у квітні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100 = 12,5 %,
де
1,041 — ІСЦ за лютий – квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035);
1,041 — ІСЦ за травень – жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028);
1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. – січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011).
За лютий – березень 2017 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,010 × 1,018 × 100), тобто не
перевищив порогу індексації (103 %), тому в травні 2017 р. індексація продовжує нараховуватися на величину приросту ІСЦ — 12,5 %.
Припустимо, що заробітна плата за квітень 2017 р. становить 5000,00 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (у квітні 2017 р. — 1600,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувалися із січня 2016 р., величина приросту індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація у квітні 2017 р., становить12,5 % (112,5 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 200,00 грн (1600,00 × 12,5 ÷ 100). Грошовий дохід
разом із сумою індексації становитиме 5200,00 грн (5000,00 + 200,00).
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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Галина КАЗНАЧЕЙ,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Переведення

працівника:
оплата праці

Бухгалтер по заробітній платі має знати порядок оплати
праці в разі переведення працівників. Для цього насамперед необхідно чітко розуміти зміст поняття «переведення»,
а також механізм його виконання

К

одекс законів про працю України не
містить визначення поняття «переведення працівника на іншу роботу».
Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
визначено, що переведення — це зміна умов
трудового договору, обумовлених під час
його укладення, та відбувається тоді, коли
змінюється трудова функція працівника
(обсяг чи характер обов’язків, розмір заробітної плати, місце роботи та інші істотні
умови праці).

Переведення на іншу роботу
на тому самому підприємстві
Переведення на іншу роботу на тому ж
підприємстві допускається лише за згодою
працівника (за винятком випадків, передбачених ст. 33 КЗпП та в інших випадках,
визначених законодавством). Форми надання

такої згоди законодавством не встановлено,
але бажано отримати її у письмовому вигляді.
Ініціатива переведення на іншу роботу може
належати як працівникові, так і роботодавцю
(частина перша ст. 32 КЗпП).
Працівника можуть переводити на іншу
роботу в разі перерозподілу персоналу
у зв’язку зі змінами в організації виробницт
ва та праці або скороченням чисельності
(штату) працівників. У такій ситуації роботодавець має запропонувати працівникам,
які підлягають звільненню за п. 1 частини
першої ст. 40 КЗпП, іншу роботу. У тому числі це стосується виявленої невідповідності
працівника займаній посаді (виконуваній
роботі) внаслідок недостатньої кваліфікації
або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню роботи, та поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу. Тобто в результаті виявлених невідповідностей та в разі поновлення за рішенням суду працівникові перед звільненням за
п. 2 та п. 6 частини першої ст. 40 КЗпП має
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бути запропоновано іншу роботу, результатом чого (за його згоди) і буде переведення
на іншу роботу.
У разі переведення працівника на іншу
постійну нижче оплачувану роботу за ним
зберігається його колишній заробіток
протягом двох тижнів з дня переведення (ст. 114 КЗпП), незважаючи на те, хто
саме став ініціатором цього переведення.
Випробування для працівників, яких переведено на іншу роботу, не встановлюється.

Переведення на роботу
в іншу місцевість
Переведенням на іншу роботу вважається
також переведення працівника для подальшої його роботи в іншу місцевість (частина
перша ст. 32 КЗпП). У коментарі до КЗпП
зазначається, що направлення на роботу
в іншу місцевість також кваліфікується як
переведення, навіть якщо не потребує зміни
спеціальності й кваліфікації та проводиться
в межах одного підприємства, на яке працівника прийнято на роботу.
У разі переведення працівника в іншу
місцевість у межах одного підприємства
слід дотримуватися звичайного порядку
переведення працівника на іншу роботу.
Як правило, таке переведення ініціюється
роботодавцем.
Працівникам, які у зв’язку з переведенням
переїжджають на роботу в іншу місцевість,
виплачується компенсація та відшкодовуються 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.
Працівникам у зв’язку з переведенням їх
на іншу роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість (в інший населений
пункт), компенсуються:
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• вартість проїзду працівника та членів
його сім’ї (крім випадків, коли власник або
уповноважений ним орган надає для цього
відповідні засоби пересування) у порядку
і в розмірах, установлених законодавством
для відряджень;
• витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом (загального користування) масою
до 500 кг на самого працівника та до 150 кг
на кожного члена сім’ї, який переїжджає. За
згодою сторони, яка приймає, можуть бути
оплачені витрати на перевезення майна
більшої маси. За відсутності зазначених видів
транспорту можуть бути оплачені витрати на
перевезення майна повітряним транспортом
від найближчої до місця роботи залізничної
станції або від найближчого морського чи
річкового порту, відкритого для навігації;
• добові працівнику за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому
законодавством для відряджень;
• одноразова допомога самому працівникові — в розмірі його місячного посадового
окладу (тарифної ставки) за новим місцем
роботи та кожному члену сім’ї, який переїжджає, — в розмірі 25 % одноразової допомоги самого працівника;
• заробітна плата за дні підготовки до
переїзду та влаштування на новому місці
проживання, але не більше шести днів,
а також за час перебування в дорозі виходячи
з посадового окладу (тарифної ставки) за
новим місцем роботи.
До членів сім’ї працівника, на яких виплачується компенсація, належать чоловік,
дружина, а також діти й батьки подружжя,
які перебувають на їх утриманні та проживають разом з ними.
Вартість проїзду членів сім’ї та перевезення їх майна, а також одноразова допомога
їм виплачуються в разі, якщо вони переїжджають на нове місце проживання працівника до закінчення одного року з дня фактичного отримання ними житлового приміщення.
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Працівникам, які переїжджають у зв’язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість,
виплачуються суми компенсації та надаються
гарантії, визначені наведеними вище пунктами, окрім одноразової допомоги самому
працівникові та кожному члену сім’ї, який
переїжджає.
Одноразова допомога цим працівникам може виплачуватися за погодженням
сторін.
Якщо працівник переводиться або прий
мається на роботу на строк не більше одного
року, а сім’я з ним не переїжджає, за погодженням сторін замість виплати одноразової
допомоги йому можуть відшкодовуватися
витрати, пов’язані з тимчасовим проживанням на новому місці. Розмір відшкодування
витрат не повинен перевищувати 50 % розміру добових.
Усі витрати на виплату сум компенсації
несе те підприємство, установа або організація, до яких переводиться, направляється
або якими приймається працівник.
Працівникам, які переїхали в іншу місцевість у зв’язку з переведенням їх на роботу,
та членам їх сімей житлове приміщення надається на умовах, передбачених трудовим
договором.

Переведення працівника
на легшу роботу
Трапляються випадки, коли роботодавець зобов’язаний перевести працівника
на легшу роботу, якщо останній потребує
цього за станом здоров’я. У такому разі
роботодавець за згодою працівника має
перевести його на легшу роботу відповідно
до тимчасового медичного висновку або без
обмеження строку на підставі ст. 170 КЗпП.
Таке переведення може бути як постійним,
так і тимчасовим, та ініційоване як роботодавцем, так і працівником.
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У разі переведення за станом здоров’я
на легшу нижче оплачувану роботу за працівником зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня
переведення, а у випадках, передбачених
законодавством, — на весь час виконання
нижчеоплачуваної роботи.

Тимчасове переведення на іншу
роботу, не обумовлену трудовим
договором
Тимчасове переведення на іншу роботу,
не передбачену трудовим договором, допускається за наявності згоди працівника на
таке переведення (ст. 33 КЗпП). Ініціатором
такого переведення для вирішення виробничих питань чи проблем, що виникли на
підприємстві, як правило, є роботодавець.
Частиною другою ст. 33 КЗпП визначено,
що тимчасове переведення допускається
і без згоди працівника, але на визначений
строк. Роботодавець має право перевести
працівника строком до місяця на будь-яку
іншу роботу на тому ж підприємстві, не
обумовлену трудовим договором, але лише
для запобігання або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей
з оплатою праці за виконану роботу, але не
нижче середнього заробітку за попередньою
роботою.

Тимчасове переведення на іншу
роботу в разі простою
Простій — це призупинення роботи,
викликане відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання
роботи, невідворотною силою або іншими
обставинами. Переведення може бути на
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весь час простою, однак через те, що простій — явище тимчасове, переведення також
буде тимчасовим.
Порядок переведення регулюється ст. 34
КЗпП, згідно з якою воно може бути як на
тому самому підприємстві (на весь час простою), так і на інше підприємство, розташоване в тій же місцевості, строк якого
обмежено місяцем. Обмежень кількості пере
ведень на іншу роботу в разі простою протягом календарного року або їх загальної
тривалості протягом року законодавством
не встановлено.
Переведення відбувається з ініціативи
роботодавця, тому в цьому випадку необхідна згода працівника, оскільки згідно
з частиною третьою ст. 43 Конституції
України використання примусової праці
заборонено. Відмова працівника від такого
переведення не може бути підставою для
притягнення його до дисциплінарної відповідальності чи позбавлення премії пов
ністю або частково.
Питання оплати праці в разі переведення на іншу роботу на час простою законодавством не визначено, а тому має бути
узгоджено в колективному (в наказі) чи
трудовому договорі.

Переведення на легшу роботу
жінок та жінок, які мають дітей
Відповідно до ст. 178 КЗпП переведення
на легшу роботу жінок та жінок, які мають
дітей, є тимчасовим. У цьому випадку ініціатива завжди належить саме працівниці.
Обов’язково має бути надано медичний
висновок, який свідчить про неможливість
виконання жінкою роботи. Право на таке
переведення виникатиме з періоду, визначеного лікарем. У медичному висновку
зазначається необхідність такого переведення та рекомендації щодо виду легшої
роботи.
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Вагітній жінці, яка згідно з медичним
висновком має право на переведення на
іншу роботу, що є легшою та виключає вплив
несприятливих виробничих факторів, гарантується збереження середнього заробітку за
попередньою роботою. Але 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 в змозі вирішити
питання щодо переведення жінки на легшу
роботу, вагітна жінка до переведення на таку
роботу підлягає звільненню від роботи на
підставі частини другої ст. 178 КЗпП. Але
таке звільнення від роботи не означає припинення трудового договору, а лише тимчасове
звільнення від виконання обов’язків. Разом
з тим середній заробіток за попередньою
роботою зберігається до вирішення питання
про переведення працівниці.
Жінка, яка має дитину віком до трьох
років, підлягає переведенню на іншу роботу
в разі неможливості виконання попередньої
роботи. Наприклад, якщо обумовленими
трудовим договором обов’язками було передбачено направлення жінки у відрядження, за
цих обставин вона їх виконувати не зможе,
оскільки ст. 176 КЗпП встановлено заборону
направлення таких жінок у відрядження. Таким чином, вона має право на переведення
на легшу роботу, і підтвердженням цього
може бути не тільки медичний висновок,
а й інші об’єктивні причини, що свідчать про
неможливість виконання попередньої роботи.
Жінкам, які мають дітей віком до трьох
років, у разі неможливості виконання попередньої роботи зберігається середній заробіток за попередньою роботою до досягнення
дитиною трирічного віку. Так само як і для
вагітних жінок законодавством передбачено,
що якщо заробіток на легшій роботі є вищим, ніж той, який жінка, що має дитину до
трьох років, одержувала до переведення, їй
виплачується фактичний заробіток.
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Олександр ЄФІМОВ,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання
«Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», адвокат, аудитор,
доцент кафедри цивільного та трудового права Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Керівник ГО

без зарплати:
чи можливо?

На сьогодні в Україні функціонує багато громадських організацій (ГО), реєструються нові об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ). У зв’язку з цим постає
запитання, чи може керівник ГО працювати на громадських
засадах без зарплати? Чи стосується це, наприклад, голови
правління ОСББ? Розглянемо це в статті

В

ідповідно до ст. 83 Цивільного кодексу
України (далі — ЦКУ) юридичні особи
можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація,
створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі в цьому товаристві. Воно може бути створено однією
особою, якщо інше не встановлено законом.
При цьому товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.
Непідприємницькими товариствами
є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу
між учасниками. Особливості правового
статусу окремих видів непідприємницьких

товариств встановлюються законом (ст. 85
ЦКУ). Серед непідприємницьких товариств
згадані й об’єднання громадян (ст. 86 ЦКУ).
Цивільна дієздатність — це здатність особи своїми діями набувати прав та обов’язків.
Відповідно до ст. 92 ЦКУ юридична особа
набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. При цьому частина четверта
ст. 92 ЦКУ, врегульовуючи відносини щодо
відповідальності органу юридичної особи,
прямо вказує на те, що ці відносини є представництвом.
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Слід нагадати, що ст. 237 ЦКУ під представництвом розуміє правовідношення, в якому одна сторона (представник)
зобов’язана або має право вчинити правочин
від імені другої сторони, яку вона представляє. При цьому підставами виникнення
такого правовідношення є договір, закон, акт
органу юридичної особи та інші підстави,
встановлені актами цивільного законодавства. Тобто, як зрозуміло із наведених
норм права, особа набуває повноважень
керівника/представника юридичної особи,
у т. ч. об’єднання громадян, на підставі норм
цивільного, а не обов’язково трудового законодавства. При цьому ЦКУ не встановлює
обов’язку обтяжувати ці правовідносини
трудовим договором.
Отже, керівник об’єднання громадян
(громадської організації, непідприємницького товариства тощо) не зобов’язаний
вступати з таким об’єднанням громадян
у трудові відносини. Так само як не зобов’я
зане цього робити й об’єднання громадян.
І це видається ще логічнішим, якщо функції
керівника об’єднання громадян виконує
учасник такого об’єднання.
Щодо іншого законодавства, то слід зазначити, що ст. 3 Господарського кодексу
України (далі — ГКУ) вказує на те, що господарська діяльність може здійснюватися
і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Відповідно
до ст. 52 ГКУ некомерційна господарська
діяльність може здійснюватися суб’єктами
господарювання, яким здійснення господарської діяльності у формі підприємництва
забороняється законом.
Статтею 54 ГКУ передбачено, що на
суб’єктів господарювання, які здійснюють
некомерційну господарську діяльність,
поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності з урахуванням особливостей її здійснення різними
суб’єктами господарювання, які визначаються ГКУ та іншими законодавчими
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актами. У разі укладення трудового договору
(контракту, угоди) суб’єкт господарювання,
що здійснює некомерційну господарську діяльність, зобов’язаний забезпечити належні
й безпечні умови праці, її оплату не нижчу
від визначеного законом мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні
гарантії, передбачені законом.
Отже, трудові відносини між об’єднанням
громадян та його волонтерами/учасниками можуть виникати, але не виникають
обов’язково. І лише в разі їх виникнення
виникає й обов’язок дотримання норм
трудового законодавства.
Спеціальним законом, що регулює відносини щодо об’єднань громадян, є Закон
України «Про громадські об’єднання» від
22.03.2012 р. № 4572-VI (далі — Закон
№ 4572). Відповідно до ст. 1 цього Закону
громадське об’єднання — це добровільне
об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення
та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних,
культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об’єднання за організаційноправовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
Відповідно до ст. 9 Закону № 4572 утворення громадського об’єднання здійснюється
на установчих зборах його засновників та
оформлюється протоколом, який має містити, в тому числі, й відомості щодо рішення
про утворення (обрання) керівника, органів
управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту. Зрозуміло, що ці ж відомості має містити й сам
статут громадського об’єднання, так само
як і відомості про повноваження керівника,
вищого органу управління, інших органів
управління (ст. 11 Закону № 4572).
Як зрозуміло з наведених норм законодавства, трудові правовідносини щодо
громадських організацій та їх керівників не
передбачені законодавством як обов’язкові.
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Слід нагадати «конституційну аксіому» про
те, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто
не може бути примушений робити те, що
не передбачено законодавством (ст. 19
Конституції України).
Отже, чинне законодавство не забороняє керівнику громадського об’єднання
«працювати на громадських засадах». Це
поняття хоч і є загальновживаним, проте
законодавчо воно не визначено. На підставі
аналізу різних нормативних документів
в офіційному виданні ДФСУ виділено такі
його ознаки1:
• «По-перше, норми трудового законодавства не поширюються на роботи на
громадських засадах. Це твердження випливає з протиставлення в законодавчих
актах щодо працівників, які працюють за
трудовим договором та на громадських
засадах. Наприклад:
• помічники-консультанти народного
депутата працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за
сумісництвом або на громадських засадах
(частина третя ст. 34 Закону України «Про
статус народного депутата України» від
17.11.1992 р. № 2790-XII);
• члени органу самоорганізації населення
виконують свої обов’язки на громадських
засадах. За рішенням зборів (конференції)
жителів за місцем проживання керівник
і секретар цього органу можуть працювати
в ньому на постійній основі з оплатою їх
праці за рахунок коштів, переданих органу
самоорганізації населення (ст. 21 Закону
України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. № 2625-III);
• члени спостережної ради працюють
на громадських засадах, і ними не можуть
бути особи, які перебувають у трудових
відносинах з кредитною спілкою (частина
1 Журнал ДФСУ «Вісник. Офіційно про податки» № 29–
30/2014, с. 29.
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третя ст. 15 Закону України «Про кредитні
спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-III);
• по-друге, робота виконується безоплатно. Цей висновок також випливає
з першої ознаки;
• по-третє, робота проводиться, як
правило, у вільний від іншої оплачуваної
роботи час;
• по-четверте, зазначена робота виконується не на підставі трудового договору
(у разі введення посади до штатного розпису), а на підставі спеціальних повноважень.
На них і зупинимося детальніше.
Наприклад, згідно з п. 3.2 рішення
№ 1-рп/2010 підставою набуття виконавчим органом товариства повноважень
є факт його обрання (призначення) загальними зборами учасників (акціонерів)
як вищого органу управління товариством,
або відповідно до частини п’ятої ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства»
укладення з членом виконавчого органу
товариства трудового договору, який від
імені товариства може підписувати голова
наглядової ради чи особа, уповноважена на
те наглядовою радою.
Зауважимо, що з 02.03.2011 р. набрала
чинності нова редакція цієї норми (зміни
внесено Законом № 2994), в якій ідеться
не про трудовий договір, а про укладення
контракту з кожним членом виконавчого
органу. А оскільки контракт є особливою
формою трудового договору, то за змістом
така норма майже не змінилася».
Отже, зважаючи на точку зору, викладену в офіційному виданні ДФСУ, цілком
логічно доходимо висновку про правомірність існування лише цивільно-правових відносин між громадським об’єднанням і його керівником та про правомірність відсутності між ними трудових відносин.
А з цього випливає й відповідь на запитання: керівник громадського об’єднання
може «працювати на громадських засадах»,
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тобто без зарплати. Обов’язок дотримання
громадським об’єднанням трудового законодавства в таких відносинах, включаючи
й обов’язок виплати заробітної плати не
нижче мінімального розміру, виникає лише
в разі укладення ними трудового договору.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III
(далі — Закон № 2866) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку —
це юридична особа, створена власниками
квартир та/або нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку для сприяння використанню їх власного майна та
управління, утримання й використання
спільного майна. А згідно зі ст. 4 цього ж
Закону ОСББ створюється як непідприємницьке товариство для здійснення
функцій, визначених законом. Воно є неприбутковою організацією та не має на меті
РЕКЛАМА
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одержання прибутку для його розподілу
між співвласниками.
Стаття 10 Закону № 2886 визначає, що
органами управління ОСББ є загальні збори
співвласників, правління, ревізійна комісія
ОСББ. Вищим органом управління ОСББ
є загальні збори. Для керівництва поточною
діяльністю ОСББ обирається правління.
Воно є виконавчим органом ОСББ і підзвітне
загальним зборам.
Як зрозуміло з наведеного, про обов’язкове
виникнення трудових відносин між ОСББ
та правлінням не йдеться. Та й взагалі цей
Закон не містить жодного слова про трудові
відносини.
Отже, члени правління ОСББ, так само
як і керівники громадських об’єднань, вправі «працювати на громадських засадах»,
а ОСББ, так само як і громадські об’єднання,
вправі не виплачувати заробітної плати
і не несуть за це відповідальності.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Практиканти:

ЄСВ і «мінімалка»

Якщо з оподаткуванням ПДФО виплат практикантам все
зрозуміло й особливих варіантів тут немає, то з нарахуванням ЄСВ на зарплату/дохід учнів-практикантів, а також
з виплатою їм мінімальної зарплати ситуація неоднозначна…
Розглянемо її в статті

ЄСВ
Свого часу, посилаючись на п. 7 Порядку
надання робочих місць для проходження
учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання
та виробничої практики, затвердженого
постановою КМУ від 07.06.1999 р. № 992
(далі — Порядок № 922), в якому визначено,
що під час виробничої практики учні не є
штатними працівниками, ПФУ в листі від
14.08.2012 р. № 18973/03-20 дійшов висновку, що в такому разі учні (практиканти)
не перебувають у трудових відносинах з
підприємством, а отже, з їх заробітної плати
ЄСВ не утримується та на неї не нарахову-

ється. Аналогічне роз’яснення, але вже за
авторством ДФСУ було до 01.01.2015 р.
розміщено в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗіР) в категорії
301.03, але згодом воно було переведено
в розряд «не чинні».
Наразі в ЗІР у тій же категорії розміщено
таку відповідь: «Суми заробітної плати, які
виплачує підприємство учням та слухачам
учбових закладів при проходженні ними
виробничої практики, є базою для нарахування єдиного внеску, і єдиний внесок
у цьому випадку нараховує підприємство». Погоджуємося з тим, що такі суми
є об’єктом оподаткування ЄСВ, і додамо
таке.

№5 (130) май 2017

Відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визначаються на підставі Закону про оплату праці,
та суму винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Платниками ЄСВ є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи,
утворені згідно із законодавством України,
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 4 Закону
про ЄСВ).
Відносини між підприємством — базою
практики та навчальним закладом є цивільно-правовими та визначаються договором
про надання місць для проходження практики в порядку, визначеному законодавством
про освіту. Відносини між базою практики
(підприємством) та учнем-практикантом
не є трудовими, оскільки не відповідають
змісту трудового договору, визначеному
в ст. 21 КЗпП, тощо. Це підтверджується
і в листі Міністерства соціальної політики
України від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12.
З іншого боку, під час виробничої практики учні-практиканти виконують певні
роботи, за що їм нараховують, як визначено
в Порядку № 922, заробітну плату, і складається враження, що нібито виникають/
мають місце трудові відносини. Але…
До 01.01.2015 р. згідно зі ст. 24 КЗпП
трудовий договір вважався укладеним
і тоді, коли наказу чи розпорядження не
було видано, але працівника фактично було
допущено до роботи. На сьогодні цю нор-
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му скасовано. Тобто працівник не може
бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом
чи розпорядженням роботодавця. Тому за
жодних обставин на підставі одного лише
факту наявності практиканта на підприємстві та виконання ним якоїсь роботи, в т. ч.
за плату, не можна вважати, що мають місце
трудові відносини. Якщо ж із практикантом
укладається трудовий договір, то практикою
це назвати складно.
Таким чином, відносини між базою практики і практикантом є цивільно-правовими
(якщо, звичайно, не укладено письмового
трудового договору). Тому у звітності з ЄСВ
учнів-практикантів слід відображати як
осіб, з якими укладено цивільно-правові
договори.
Доходи практикантів за роботи, виконані
під час проходження практики, є базою для
нарахування ЄСВ. З точки зору Інструкції зі
статистики зарплати та Порядку № 922 цей
дохід — зарплата, а з точки зору КЗпП —
не зарплата. І оскільки практикант отримує дохід не за основним місцем роботи,
то й «дотяжка» ЄСВ не робиться.
Свого часу журнал «Заработная плата» спільно з Міністерством доходів і зборів України провів пряму телефонну лінію на тему «Сплата єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». На запитання відповідала
начальник Управління адміністрування
єдиного внеску та методології Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства
доходів і зборів України Кепіна Світлана
Василівна. Відповіді на найпоширеніші
запитання було опубліковано в журналі
«Заработная плата» № 1/2014, с. 17. Деякі
з них наведено на с. 64.
З огляду на єдину ставку суттєвої різниці
в статусі доходу практиканта для сплати ЄСВ
немає: що із зарплати, що із доходу за договором ЦПХ ставка дорівнює 22 %. Різниця
лише у відображенні доходу у звітності з ЄСВ.
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Для довідки
Згідно з листом ПФУ від 14.08.2012 р.
№ 18973/03-20 єдиний внесок із сум заробітної плати, яка виплачується учням за час
проходження навчальної практики, не нараховується та не утримується. Чи залишається
це положення в силі з переходом функцій
з адміністрування ЄСВ до Міндоходів?
Чи оподатковується ЄСВ дохід студентів-практикантів (навчаються в училищі),
отриманий під час проходження виробничої
практики? За договором про практику 50 %
доходу перераховується училищу, 50 % —
студенту. З якої суми розраховується 50 %
училищу: до її оподаткування чи після?
Як нарахувати ЄСВ на зарплату практикантів (учні ПТУ): за класом профризику
й утримати в розмірі 3,6 % чи нарахувати як
за цивільно-правовими договорами за ставкою 34,7 % і утримати в розмірі 2,6 %?
Чи нараховується ЄСВ на оплату праці
учнів-практикантів, які не є штатними працівниками, а також чи утримується з нарахованої
оплати 3,6 % ЄСВ? Адже відповідно до листа
Мінсоцполітики від 20.08.2012 р. № 107/021/15012 такі відносини не є трудовими, і згідно
з листом ПФУ від 14.08.2012 р. № 18973/03-20
ЄСВ на таку оплату не нараховується й не
утримується. Чи можна керуватися цими
документами? Як таких учнів-практикантів
відображати у звіті з ЄСВ?
Світлана Кепіна: Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації,
інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які
використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами (п. 1 частини
першої ст. 4 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VІ; далі — Закон про ЄСВ).
Базою для нарахування єдиного внеску для
зазначених вище платників відповідно до п. 1
частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати,

у т. ч. у натуральній формі, що визначаються на
підставі Закону України «Про оплату праці», та
суму винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.
Визначення видів виплат, що відносяться до
основної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат, під
час нарахування єдиного внеску передбачено
Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики
України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція
№ 5) (п. 4.2 Інструкції про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої
наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 455).
Згідно з пп. 2.1.8 Інструкції зі статистики
зарплати до фонду заробітної плати належить
оплата праці працівників, які не перебувають
у штаті підприємства (за умови, що розрахунки
проводяться підприємством безпосередньо
з працівниками), зокрема, за виконання робіт:
• за договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності);
• за договорами між підприємствами про
надання робочої сили (безробітним за виконання
громадських робіт, учням і студентам, які проходять виробничу практику на підприємстві чи
залучені на тимчасову роботу на період канікул).
Відносини між підприємством — базою практики та навчальним закладом є цивільно-правовими й визначаються договором про надання
місць для проходження практики в порядку,
визначеному законодавством про освіту.
Відносини між базою практики (підприємством) та учнем-практикантом не є трудовими,
оскільки не відповідають змісту трудового договору, визначеному в ст. 21 КЗпП тощо.
Таким чином, доходи практикантів за роботи,
виконані під час проходження практики, є базою для нарахування ЄСВ за ставками 34,7 %
і 2,6 % (нагадаємо, що йдеться про 2014 р. —
Прим. авт.). У звітності з ЄСВ учнів-практикантів слід відображати як осіб, з якими укладено
цивільно-правові договори.
Із відповідей на запитання прямої лінії,
опублікованих у журналі «Заработная плата»
№ 1/2014, с. 17
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Категорія 301.03 ЗіР відповіді на запитання, як відображати зарплату практикантів
у звітності з ЄСВ, не містить. Але в листі від
13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15
ДФСУ розглядала це питання й дійшла вис
новку, що зазначені особи відображаються
в таблиці 6 звітності з ЄСВ з кодом категорії
застрахованих осіб «1».

Мінімальна зарплата
Вище ми довели, що відносини між практикантом і базою практики не є трудовими.
Тому практиканти не можуть отримувати за
свою роботу зарплату, оскільки зарплата —
«це винагорода, обчислена, як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу» (ст. 1 Закону
України «Про оплату праці»).
Але у ст. 50 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р.
№ 103/98-ВР зазначено, що 50 % заробітної
плати за виробниче навчання та виробничу
практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на
рахунок навчального закладу. Тобто відносини не трудові, що визнає й Мінсоцполітики,
а зарплата виплачується.
На нашу думку, правильніше було б
вказати, що робота, виконана практикантами під час практики, оплачується на тих
же умовах, що й робота основних працівників (на базі практики) згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами)

з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
Але маємо таке формулювання: «…50 %
заробітної плати за виробниче навчання
і виробничу практику…», тому контролюючі
органи можуть вимагати виплачувати практикантам зарплату не нижче мінімальної.
Звичайно, не слід це формулювання розуміти буквально, адже практиканти мають
витрачати під час практики час і на навчання,
тому ця виплата якщо й можлива, то лише
пропорційно виконаним завданням. Хоча ми
вважаємо, що можна не робити «дотяжки»
нарахованого доходу до мінімальної зар
плати, оскільки відносини між практикантом і базою практики не є трудовими. Адже
у ст. 31 Закону про оплату праці зазначено,
що «розмір заробітної плати працівника
за повністю виконану місячну (годинну)
норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати». А яка
в практикантів місячна (годинна) норма
праці? І хіба практикант є працівником? Та
все ж буде справедливо оплачувати роботу
практикантів із розрахунку розцінок з мінімальної зарплати як і основних працівників.
І не забувайте, що на час практики практиканта можна прийняти на роботу на вакантну посаду за строковим трудовим договором. Але за умови, що згідно з договором
з навчальним закладом цей час буде зараховано як проходження практики. У такому
разі виникатимуть повноцінні трудові відносини з усіма наслідками (слід подавати
повідомлення про прийняття на роботу,
заводити трудову книжку, обов’язково платити не менше мінімальної зарплати тощо).

Що нового
Новий розмір допомоги на поховання
Постановою ФСС від 08.02.2017 р. № 17
з 01.03.2017 р. розмір допомоги на поховання

за рахунок коштів Фонду встановлено в розмірі 4100 грн.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Доплата за вислугу років
бібліотекарю-суміснику
Бібліотекар загальноосвітнього
навчального закладу працює на
1,25 окладу. У якому розмірі йому
слід нараховувати доплату за вислугу років, і чи належить у такому разі йому доплата до мінімальної заробітної плати?
Стаття 21 КЗпП надає працівнику право
реалізувати свої здібності до продуктив
ної та творчої праці шляхом укладення
трудового договору як в одному, так одночасно
в кількох закладах, установах, організаціях,
якщо інше не передбачено законодавством,
колективним договором або угодою сторін,
тобто укладати трудові договори про роботу
за сумісництвом. Сумісництво буває «внут
рішнім» (трудовий договір укладено з тим же
роботодавцем) і «зовнішнім» (трудовий договір
укладено з іншим роботодавцем). Прийняття
на роботу за сумісництвом та звільнення від
бувається у звичайному порядку, як і основних
працівників.
Порядок роботи сумісників та оплата їх
праці на державних підприємствах, в уста
новах і організаціях регламентуються по
становою КМУ «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, уста

нов і організацій» від 03.04.1993 р. № 245
(далі — Постанова № 245) та Положенням
про умови роботи за сумісництвом пра
цівників державних підприємств, установ,
організацій, затвердженим наказом Мініс
терства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства фінансів України від
28.06.1993 р. № 43.
Оплата праці сумісникам проводиться за
фактично виконану роботу (ст. 19 Закону
про оплату праці).
Згідно з постановою КМУ від 22.01.2005 р.
№ 84 бібліотекарям належить доплата за ви
слугу років, розмір якої залежить від стажу
бібліотечної роботи. Утім, працівникам, які
працюють за сумісництвом, така доплата не
встановлюється. Отже, незважаючи на те, що
працівник, про якого йдеться в запитанні,
працює за сумісництвом в одному й тому ж
закладі, така доплата не проводиться.
Водночас бібліотекарю згідно з постано
вою КМУ «Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек» від 30.01.2009 р.
№ 1073 належить надбавка за особливі
умови роботи, яка становить до 50 % поса
дового окладу. Така надбавка не залежить
від інших доплат і надбавок, які отримує
працівник, і нараховується працівникові як
за основним місцем роботи, так і на роботі
за сумісництвом.

ПРИКЛАД

Нарахування оплати праці бібліотекарю-суміснику
Бібліотекар працює в навчальному закладі на 1,25 окладу. Посадовий оклад встановлено
за 10 тарифним розрядом ЄТС — 2912 грн. Стаж бібліотечної роботи — 8 років. За наказом
керівника закладу бібліотекарю встановлено доплату в розмірі 10 % посадового окладу
за роботу з бібліотечним фондом підручників. Надбавка за особливі умови праці — 30 %.
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Складові заробітної плати

Розрахунок

Нарахування заробітної плати за основною посадою
Посадовий оклад
100 %
Доплата за роботу з бібліотечним фондом
2912,00 × 10 %
підручників
Надбавка за особливі умови роботи
2912,00 × 30 %
Доплата за вислугу років
2912,00 × 10 %
Усього місячна заробітна плата
Нарахування заробітної плати в разі роботи за сумісництвом
Посадовий оклад (0,25 окладу)
2912,00 × 0,25
Надбавка за особливі умови роботи
728,00 × 30 %
Усього місячна заробітна плата
Разом

Доплата бібліотекарю за роботу
з бібліотечним фондом
У бібліотеці загальноосвітнього
навчального закладу передбачено
посади завідувача бібліотеки та
бібліотекаря. Чи потрібно доплачувати
їм за роботу з бібліотечним фондом? Чи
можна доплачувати обом працівникам
і в якому розмірі?
Залежно від розміру фонду підручни
ків, з якими працюють бібліотекарі, їм
доплачують від 5 % до 15 % посадового окладу. До того ж на цю доплату можуть
претендувати одразу обидва працівники,
але її сумарний розмір не повинен переви
щувати 15 %. Пояснимо.
Передусім нагадаємо, що бібліотеки на
вчальних закладів за своїм призначенням
належать до спеціальних (ст. 6 Закону Укра
їни «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від
27.01.1995 р. № 32/95-ВР). Незважаючи на
те, що ці бібліотеки перебувають у складі
навчального закладу, роботу бібліотекарів
оплачують за правилами, установленими

Сума, грн

2912,00
291,20
873,60
291,20
4368,00
728,00
218,40
946,40
5314,40

Міністерством культури України (ст. 17
Закону про оплату праці), з урахуванням
зарплатних особливостей галузі освіти.
Зокрема, абзацом другим п. 58 Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати
працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15.04.1993 р.
№ 102 (далі — Інструкція № 102), передба
чено доплачувати бібліотекарям навчальних
закладів за завідування бібліотекою (така
праця включає в себе, зокрема, і роботу
з бібліотечним фондом підручників). Таку
доплату встановлюють у розмірі 5–15 %
посадового окладу бібліотекаря, і керівник
закладу не вправі на власний розсуд вихо
дити за ці межі. Конкретний розмір доплати
працівнику визначає керівник закладу за
погодженням із профспілкою. Певна річ,
під час його визначення слід брати до уваги
розмір фонду підручників, з яким працює
бібліотекар (лист Міністерства освіти і на
уки України від 29.08.2006 р. № 1/9-549).
Якщо у штаті загальноосвітнього навчаль
ного закладу чи ПТНЗ немає бібліотекаря,
за бібліотечну роботу доплачують педа
гогічному чи іншому працівнику закладу,
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який веде бібліотечну роботу та роботу
з бібліотечним фондом підручників (абзац
перший п. 58 Інструкції № 102). Розмір до
плати фіксований і становить 10 % окладу
(ставки зарплати).
Конкретний розмір доплати вказують
у наказі керівника закладу. Тут слід звернути
увагу на кілька нюансів:
• якщо бібліотекар працює неповний
робочий час, доплату йому також виплачують
пропорційно фактично відпрацьованому
часу;
• Інструкція № 102 не забороняє до
плачувати за роботу з бібліотечним фондом
кільком бібліотекарям одразу, тож керівник
може установити доплату відразу двом бі

бліотекарям закладу, але її сумарний розмір
повинен перебувати в межах 15 %. Скажімо,
одному бібліотекарю доплачуватимуть 5 %,
іншому — 10 %;
• доплату за завідування бібліотекою
нараховують на оклад з урахуванням підви
щень (наприклад, за роботу в школі-інтер
наті для сиріт).
З’ясуємо на прикладах порядок нараху
вання доплати за завідування бібліотекою,
узявши до уваги нові оклади працівників
бюджетної сфери, установлені постановою
КМУ «Про оплату праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037
з 01.01.2017 р.

ПРИКЛАД 1

Обчислення доплати бібліотекарям
У штатному розписі навчального закладу передбачено посаду завідувача бібліотеки
(12 тарифний розряд) та бібліотекаря (9 тарифний розряд). Згідно із наказом керівника
закладу за роботу з бібліотечним фондом завідувачу бібліотеки установлено доплату
в розмірі 5 % окладу, бібліотекарю — 10 %.
Отже, сумарно обом працівникам доплачуватимуть 15 %, а кожен з них одержить:
— завідувач бібліотеки: 169,60 грн (3392 × 5 %);
— бібліотекар: 276,80 грн (2768 × 10 %).

ПРИКЛАД 2

Обчислення доплати бібліотекарю, який працює неповний робочий час
Бібліотекар (10 тарифний розряд) працює на 0,5 окладу. За роботу з бібліотечним
фондом йому доплачують 10 % окладу. За відпрацьований місяць бібліотекарю нарахують:
— оклад — 1456 грн (2912 × 0,5);
— доплату — 145,60 грн (1456 × 10 %).
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ПРИКЛАД 3

Обчислення доплати бібліотекарю, який отримує підвищений оклад
Завідувачу бібліотеки школи-інтернату для дітей-сиріт (12 тарифний розряд) установлено доплату за завідування бібліотекою в розмірі 15 % посадового окладу.
У такому разі доплату обчислюють з огляду на оклад працівниці, підвищений на 20 %
за роботу в школі-інтернаті (п. 32 Інструкції № 102). А отже:
— оклад із урахуванням підвищення становить 4070,40 грн (3392 грн + 20 %);
— доплата за завідування бібліотекою — 610,56 грн (4070,40 грн × 15 %).

Нагадаємо, що відповідно до Порядку ви
плати за вислугу років працівникам держав
них і комунальних бібліотек, затвердженого
постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84,
бібліотекарям щомісяця за основним місцем
роботи здійснюється доплата за вислугу
років у розмірі від 10 до 30 % посадового
окладу залежно від стажу. Бібліотекарям

виплачується також надбавка за особливі
умови роботи, передбачена постановою
КМУ «Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р.
№ 1073. Така надбавка виплачується в роз
мірі до 50 % посадового окладу і не залежить
від інших надбавок і доплат, установлених
працівникові.

На ваші запитання відповідає Тетяна БОЧКАРЬОВА,
заступник директора департаменту статистики праці —
начальник відділу статистики оплати праці Держстату

Відпустки у ф. № 1-ПВ
Де у ф. № 1-ПВ (квартальна) вказується час відпусток без збереження
зарплати за ст. 25 і 26 Закону про
відпустки? Чи в цій формі не відображається час чергових та відпусток без
збереження зарплати? У рядку 4080
у графі 1 зазначається кількість людиногодин, не відпрацьованих працівниками
через відпустки без збереження заробітної плати, що надаються роботодавцем
з незалежних від працівника причин
(наприклад, на період припинення виконання робіт). А відпустки за ст. 25

Закону про відпустки обов’язкові. Як
бути в такому випадку?
До 2015 р. включно у ф. № 1-ПВ
(квартальна) відображалося вико
ристання робочого часу, в т. ч. не
відпрацьованого, зокрема, з причин відпус
ток, наданих відповідно до законодавства.
З метою зменшення звітного навантаження на респондентів кількість показників, що
підлягають заповненню у формах державних статистичних спостережень, скорочу
ється. З 2016 р. вказуються лише втрати
робочого часу, зокрема ті, які не відповіда
ють чинному законодавству.
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Заповнення ф. № 7-ПВ
 ких працівників необхідно анаЯ
лізувати в таблиці в рядку 7120
ф. № 7-ПВ: першого й останнього
чи будь-кого з відібраних осіб?
У розділі ІІІ ф. № 7-ПВ по кожному
з відібраних працівників дані запов
нюються зверху вниз: починаючи
з рядка 7110, в якому вказується його поряд
ковий номер (такий номер присвоюється,
коли нумерується список вже відібраних
працівників), далі в рядку 7120 обираєть
ся відповідь щодо статі цього працівника,
в рядку 7130 зазначається його вік, у рядку 7131 — громадянство й далі зверху вниз
до рядка 7580. Потім у наступній графі
в рядку 7110 вказується «2» та в кожному
рядку вниз проставляються дані щодо дру
гого працівника.
Працівник, якого було звільнено
і знову прийнято на роботу на те
саме підприємство, потрапив під
обстеження. Як по ньому відображати
інформацію у ф. № 7-ПВ: тільки частину
зарплати після повторного прийняття
чи всю сукупну зарплату до та після
звільнення?
Це питання не врегульовано нор
мативними актами з питань заповнення ф. № 7-ПВ. Рекомендуємо в таких випадках показувати суму
фактично нарахованої зарплати за весь
звітний період (2016 р.), хоча й з перервою
в стажі. Стосовно стажу слід проставляти «0».
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Заповнення ф. № 1-ПВ (місячна)
Відповідно до п. 3.1 Інструкції зі
статистики чисельності працівників
середня кількість працівників підприємства за період (місяць, квартал, з початку року, рік) визначається як сума таких
показників: середньооблікової кількості
штатних працівників; середньої кількості
зовнішніх сумісників; середньої кількості
працюючих за цивільно-правовими договорами. У рядку 1020 ф. № 1-ПВ вказується
фонд оплати праці штатних працівників,
сумісників і працюючих за договорами
ЦПХ тощо. У рядку 1070 слід вказувати
фонд оплати праці штатних працівників.
В Інструкції по заповненню ф. № 1-ПВ
(місячна) зазначено, що в рядку 1070 вказують дані про фонд оплати праці штатних
працівників, який може бути меншим за
фонд оплати праці всіх працівників на суму
нарахувань особам, які не враховуються
в середньообліковій кількості штатних
працівників. Виплати за договорами ЦПХ
входять у цей рядок?
Оплата праці осіб, які не перебувають
у штаті підприємства, але уклали з ним
цивільно-правовий договір, у ф. № 1-ПВ
(місячна) відображається у фонді оплати праці
всіх працівників (рядок 1020). Трапляються ви
падки, коли штатний працівник підприємства
одночасно виконує на цьому ж підприємстві
роботи за цивільно-правовим договором.
У такому разі всі нарахування, здійснені такому
працівнику, включаючи оплату за цивільноправовим договором, враховуються в рядку
1020, а сума нарахованої заробітної плати (як
штатному працівнику) — в рядку 1070.

уЧет и налоги
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Сегодня в рубрике:

Резерв отпусков:
организационнометодические аспекты
корректировки

c. 71

Жилье для работника:
налогообложение дохода c. 74

Оксана ЧУМАК,
консультант з бухгалтерського обліку, докторант ДННУ
«Академія фінансового управління», канд. екон. наук

Резерв

відпусток:
організаційнометодичні аспекти
коригування

Тема обліку резерву відпусток залишається актуальною.
Пропонуємо вашій увазі ще одну точку зору на питання його
створення та коригування
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П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачено
створення забезпечення для відшкодування
наступних (майбутніх) операційних витрат
на виплату відпусток працівникам, які вклю
чаються до складу витрат. Вiдповiдно до п. 7
П(С)БО 26 «Виплати працiвникам» виплати
за невiдпрацьований час, що пiдлягають
накопиченню, визнаються зобов’язанням
через створення забезпечення у звiтному
перiодi (тобто є виплатою за невiдпра
цьований час, право на одержання якої
працiвником може бути використано в май
бутнiх перiодах).
Враховуючи, що в п. 14 П(С)БО 11 «Зобов’я
зання» сума забезпечення на виплату від
пусток визначається щомісяця як добуток
фактично нарахованої зарплати працівни
кам і відсотка, обчисленого як відношення
річної планової суми на оплату відпусток до
загального планового фонду оплати праці
(з урахуванням ЄСВ), є правомірним вважати
такі суми забезпечень поточними зобов’язаннями. Адже п. 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
трактує поточні зобов’язання як такі, що
будуть погашені протягом операційного
циклу підприємства або повинні бути по
гашені протягом 12 місяців, починаючи
з дати балансу. Відповідно до п. 8 МСБО 19
«Виплати працівникам» короткострокові
виплати працівникам включають коротко
строкові компенсації за відсутність (такі як
оплачена щорічна відпустка та оплачена
відпустка у зв’язку з хворобою), при цьому
компенсація за відсутність виплачується
протягом 12 місяців після закінчення пері
оду, в якому працівники надають відповідні
послуги.
Із норм стандартів випливає, що створення резерву й виникнення витрат здійсню
ється у прив’язці до періоду в 12 місяців по
точного року, відповідно кредитове сальдо
рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток»
має відображати стан заборгованості під
приємства перед працівником за зароблені
ним дні відпустки в поточному році.
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Для уточнення сум залишку резерву за
цим рахунком п. 18 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
передбачено його перегляд на кожну дату
балансу та, в разі потреби, коригування
(збільшення або зменшення). У свою чер
гу п. 10 Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань, затвердженого на
казом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення
№ 879), визначено, що інвентаризація зобов’язань (крім невикористаних забезпечень)
перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період
трьох місяців. Залишок резерву має бути від
коригований станом на 31 грудня звітного
року для правильного його відображення
в балансі.
З цією метою за даними відділу кадрів
складається список із зазначенням прізвища
працівника, за який період він не використав
відпустки, кількість днів невикористаної від
пустки на 31 грудня поточного року. Залишок
забезпечення на виплату відпусток станом
на кінець звітного року обчислюється за
розрахунком, який базується на кількості
днів невикористаної працівниками підпри
ємства щорічної відпустки та середньоденній
оплаті праці працівників, яка визначається
відповідно до законодавства (п. 8.2 розділу ІІІ
Положення № 879). З отриманим результа
том порівнюємо залишок річного резерву
на оплату відпусток, включаючи ЄСВ (сума
кредитового сальдо рахунку 471 станом на
31 грудня, причиною коригування може
стати зміна планових показників оплати
праці, чисельності працівників, збільшення
тривалості відпусток тощо). На суму визна
чених відхилень складається бухгалтерська
довідка, за якою:
• суми при позитивному коригуванні
(сальдо забезпечення на кінець року потріб
но збільшити) відносять до складу витрат:
Дт 23, 91, 92, 93, 949 Кт 471;
• суми при від’ємному коригуванні (саль
до забезпечення на кінець року потрібно
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зменшити) відносять до складу доходів
Дт 471 Кт 719 «Інші доходи від операційної
діяльності» або методом «сторно» відобра
жують записами Дт 23, 91, 92, 93 Кт 471.
Сума уточненого резерву відображається
в рядку 1660 Балансу (Звіту про фінансовий
стан) «Поточні забезпечення». Проте в статті
«Поточні забезпечення» наводиться сума
забезпечень, які планується використати
протягом 12 місяців з дати балансу, коли
вони виникають для покриття витрат, щодо
яких відповідне забезпечення було створено
(Методичні рекомендації щодо заповнення
форм фінансової звітності, затверджені
наказом Міністерства фінансів України від
28.03.2013 р. № 433).
До витрат періоду можна віднести лише
ті витрати, які відносяться до зароблених
відпусток звітного календарного року. Отже,
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ця стаття Балансу має включати лише суми,
що були визначені за дні відпустки в межах
12 місяців від дня останньої відпустки праців
ника. Інші ж суми перестають бути поточними,
тому стають довгостроковими, які доцільно
відокремити на інший аналітичний субраху
нок для подальшого відображення у звітності
(у разі ймовірності того, що в майбутньому
вони будуть виплачені працівнику) в статті
«Довгострокові забезпечення», а якщо сума
довгострокових виплат персоналу може
бути визнана суттєвою, така інформація на
водиться в додатковій статті «Довгострокові
забезпечення витрат персоналу».
Згідно з нормами міжнародних стандартів
обліку, єдиними зобов’язаннями, визна
ними у звіті про фінансовий стан суб’єкта
господарювання, є ті, що існують на кінець
звітного періоду.

Для довідки
Темі створення та обліку резерву на оплату
відпусток присвячені такі статті в журналі «Заработная плата»:
• «Резерв відпусток: створення та використання» (№ 1/2017, с. 59);
• «Резерв відпусток: створення та використання» (№ 2/2016, с. 71);
• «Інвентаризація резерву відпусток»
(№ 11/2016, с. 81);

• «Резерв відпусток в «1С:Підприємство»
(№ 12/2016, с. 78);
• «Резерв на оплату відпусток і нове
Положення про інвентаризацію» (№ 1/2015,
с. 65);
• «Резерв відпусток і його вплив на фінансові результати» (№ 3/2015, с. 65);
• «Резерв на оплату відпусток: що робити
з сальдо» (№ 12/2015, с. 71).
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Житло

для працівника:
оподаткування
доходу
Не секрет, що майже в усіх великих українських містах частина
працівників підприємств є приїжджими. Відсутність роботи
за місцем проживання змушує людей працювати там, де їм
надають таку можливість. Самотужки орендувати житло, особ
ливо у великому місті, дорого, тому, щоб утримати найбільш
цінних іногородніх працівників, підприємства, які мають таку
можливість, забезпечують їх житлом. Як це оформити та опо
даткувати, розглянемо в статті

Варіанти забезпечення
працівників житлом
Відповідно до ст. 91 КЗпП підприємство
в межах своїх повноважень та за рахунок
власних коштів може встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для своїх
працівників. Одним з різновидів таких пільг
є забезпечення працівників підприємства
житлом.
Законодавство не містить жодних вказівок
стосовно того, в якому порядку та за яких
умов підприємство може забезпечувати

працівників житлом. На практиці можливі,
зокрема, такі варіанти:
• безоплатне надання житла у власність
працівника (підприємство купує квартиру
та дарує її працівнику);
• користування працівником житлом, що
є у власності підприємства, з правом його викупу (підприємство купує квартиру, працівник у
ній мешкає та регулярно сплачує підприємству
кошти для погашення вартості квартири);
• надання працівнику цільового кредиту
(займу) на придбання житла;
• компенсація підприємством працівнику
витрат на оренду житла (працівник орендує
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житло самостійно, а підприємство компенсує
йому витрати на найм);
• оренда підприємством житла для працівника (підприємство орендує та оплачує
житло, а працівнику надає право проживати
в ньому).
Усі вказані варіанти мають різні податкові наслідки для учасників таких операцій.
Найпоширенішими є два останні варіанти
оренди житла. Саме їх і розглянемо, але
насамперед визначимо загальні правила
документального оформлення операцій із
забезпечення працівників підприємства
житлом.

Документальне оформлення
Усі зобов’язання між роботодавцем та
працівниками щодо виробничих, трудових
та соціально-економічних питань, зокрема
надання якихось пільг та компенсацій, зазвичай регулюються колективним договором
(ст. 10 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р.
№ 3356-ХІІ).
Якщо роботодавець забезпечує окремих
працівників житлом або компенсує їм вартість проживання, то це є для них додатковою, порівняно із встановленими законодавством, соціально-економічною пільгою.
На тих підприємствах, де для працівників
передбачено соціальний пакет, забезпечення
житлом, як правило, входить до нього поряд
з іншими соціальними благами (медичне
обслуговування, страхування життя, харчування під час роботи, оплата навчання,
пільгові позики тощо) та закріплюється
в одному з розділів колективного договору
або в Положенні про соціальний пакет, що
є додатком до колдоговору.
У разі відсутності на підприємстві колективного договору зобов’язання роботодавця щодо забезпечення деяких працівників
житлом або надання компенсації за нього
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прописуються в трудових договорах та/або
закріплюють наказами по підприємству.
Так, у трудовому договорі з приїжджим
працівником може бути зазначено, що з метою виконання ним трудових функцій юридична особа (роботодавець) зобов’язується:
орендувати для нього житло та вносити
орендну плату або компенсувати працівнику
витрати на оренду житла.
Наявність зобов’язання роботодавця
в трудовому або колективному договорі
буде підставою для видання відповідного
наказу про укладення договору оренди житла для працівника або виплати йому компенсації з метою покриття власних витрат
на оренду житла.

Нюанси укладення договору
оренди житла
Відповідно до частини першої ст. 810
Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.
№ 435-IV (далі — ЦКУ) за договором найму
(оренди) житла одна сторона — власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується
передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний
строк за плату. До особливостей укладення
договору оренди житла можна віднести
таке:
• договір оренди житла (незалежно від
того, хто виступає орендарем) укладається
виключно в письмовій формі (частина перша ст. 811 ЦКУ), а його предметом можуть
бути помешкання у вигляді квартири чи
житлового будинку або їх частини (частина
перша ст. 812 ЦКУ);
• сторонами договору оренди житла
можуть бути фізичні та юридичні особи
(частина перша ст. 813 ЦКУ);
• якщо наймачем за договором є юридична особа, вона може використовувати
житло тільки для проживання в ньому фізичних осіб (частина друга ст. 813 ЦКУ).
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Як бачимо, підприємству на законодавчому рівні не заборонено орендувати житло
для свої працівників.
Частиною другою ст. 811 ЦКУ передбачене обов’язкове нотаріальне посвідчення
тільки договору оренди житла з викупом,
тобто договір оренди житла без викупу можна й не посвідчувати, але якщо сторони
бажають, це можна зробити.
Звичайно, що і для працівника, і для роботодавця не стільки важливо, хто виступатиме орендарем житла, скільки те, який
з варіантів є більш вигідним з точки зору
оподаткування. Отже, розглянемо це далі.

Орендар житла — працівник
Підтвердні документи
Якщо працівник самостійно орендує житло, він виступає стороною договору оренди,
несе витрати на оренду житла, а підприємство потім їх йому компенсує. Які підтвердні
документи має надати при цьому працівник,
щоб у підприємства була підстава для перерахування компенсації та відображення витрат
в обліку? Логічно, що працівник повинен надати заяву на ім’я керівника підприємства про
виплату компенсації, договір оренди житла,
акт приймання-передачі житлового приміщення та документ, який підтверджує фактичну сплату коштів орендодавцю. Уточнюємо,
що окрім заяви працівник надає підприємству
копії зазначених документів, а оригінали має
надати лише як підтвердження1.
Оскільки орендодавцями житла здебільшого виступають звичайні фізичні особи
(не підприємці), підтвердним документом
про оплату може бути розписка такої особи.
У ній обов’язково має бути зазначено, від
1 Звичайно, підприємство може компенсувати працівнику витрати на оренду житла і без надання підтвердних
документів у сумі «за домовленістю» або у фіксованій сумі.
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кого та за який період отримано кошти, а також вказано, що це плата за оренду житла.
Якщо працівник здійснює оплату зі свого
банківського рахунку на рахунок орендодавця, підтвердним документом може слугувати
виписка банку, де в призначенні платежу
вказано, що це платіж за договором оренди
житла (відповідно, із зазначенням номеру
договору та періоду, за який провадиться
оплата).
Також як варіант у заяві працівник може
вказати про перерахування підприємством
коштів на користь орендодавця. У такому
випадку заява слугуватиме договором доручення, яким працівник доручає підприємству здійснювати перерахування за нього.
Можна також одразу в договорі, укладеному
між працівником і власником житла, прописати, що орендну плату за працівника
перераховуватиме підприємство.
Такий варіант не є ідентичним тому, коли
орендарем за договором є підприємство,
оскільки в цьому разі підприємство — не
сторона договору, воно лише за дорученням свого працівника перераховує орендні
платежі, а всі інші зобов’язання та відповідальність за договором покладаються саме
на працівника.

Оподаткування суми компенсації
Оподаткування суми компенсації залежить від того, чим вона є для працівника.
Згідно із Законом про оплату праці працівник
має право на оплату своєї праці відповідно
до законодавчих актів і колективного договору на підставі укладеного трудового
договору. Як винагороду за виконану роботу
роботодавець виплачує працівнику основну
й додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати.
Згідно з абзацом третім ст. 2 Закону про
оплату праці до складу інших заохочувальних
та компенсаційних виплат, крім іншого, входять компенсаційні виплати та інші грошові
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й матеріальні виплати, які не передбачені
актами законодавства або провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Крім того, згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі
статистики заробітної плати інші соціальні
виплати в грошовій і натуральній формі, що
мають індивідуальний характер, зокрема
оплата квартири та найманого житла, входять до фонду оплати праці як інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Отже, сума компенсації за житло, яку
працівник отримує на підставі колективного
чи трудового договору, є для нього доходом
у вигляді заробітної плати. Але заробітних
плат для цілей оподаткування є два види:
• за Законом про оплату праці — для
цілей справляння ЄСВ;
• за нормами ПКУ — для цілей справляння ПДФО.
Можна однозначно стверджувати, що
така сума компенсації за житло є базою для
нарахування ЄСВ (22 %), на що свого часу
вказував і Пенсійний фонд України в листі
від 11.03.2013 р. № 6211/03-20.
Можна також однозначно стверджувати,
що сума компенсації за житло, яку працівник отримує на підставі колективного чи
трудового договору, є базою для утримання
ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %), оскільки п. 165.1
ПКУ вона не звільнена від оподаткування.
Питання лише в тому, як оподатковувати
суму компенсації: з «натуральним» коефіцієнтом чи без. Пояснимо.
Сума компенсації за житло нараховується працівнику так само, як і зарплата,
у грошовому виразі. Отже, під час оподаткування ПДФО «натуральний» коефіцієнт,
встановлений п. 164.5 ПКУ, нібито не має
застосовуватися. Але, з іншого боку, в такому
разі сума компенсації буде меншою на суму
ПДФО. Тобто йдеться про те, що, умовно,
5000,00 грн — це сума «на руки» чи ще без
утримання податків?
Для порівняння, якщо підприємство компенсує працівнику щомісяця орендну плату

за житло в розмірі 3000,00 грн, то із суми
компенсації працівник отримає:
• без коефіцієнта: ((3000,00 грн –
– (3000,00 грн × 18 %) – (3000,00 грн ×
× 1,5 %)) = 2415,00 грн;
• із коефіцієнтом: ((3658,54 грн –
((3658,54 грн × 18 %) – (3000,00 грн ×
× 1,5 %)) = 2955,00 грн.
Як бачимо, різниця суттєва. Податківці
вважають, тут має місце оподаткування
додаткового блага (с. 81). Але поки відкладемо це питання і перейдемо до розгляду
наступного.

Орендар житла —
підприємство
Підтвердні документи
Якщо згідно з положеннями колективного
або трудового договору орендарем житла
для свого працівника є підприємство, йому
насамперед необхідно подбати про наявність
усіх підтвердних документів, на підставі
яких під час перевірок можна буде довести
контролюючим органам, що оренда житла
для такого працівника є необхідною умовою
для виконання ним своїх трудових функцій
та складовою забезпечення господарської
діяльності підприємства в цілому.
Такими документами можуть бути:
• трудовий договір з конкретним працівником, що підтверджує факт трудових
відносин з ним;
• положення колективного або трудового
договору, що вказують на обов’язок роботодавця надати працівнику орендоване житло
та вносити плату за користування ним;
• заява працівника про забезпечення
його житлом;
• наказ роботодавця про укладення договору оренди житла для конкретного працівника та передання житла працівнику
в користування на безоплатній основі;
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• договір оренди з власником житла,
метою якого є безпосередньо проживання
конкретного працівника;
• акт приймання-передачі житлового
приміщення;
• документи про фактичну сплату коштів
орендодавцю.
Крім того, на думку автора, з метою убезпечення від непередбачуваних обставин та
можливих фінансових ризиків роботодавцю
варто укласти ще й договір суборенди із
працівником. У ньому можна прописати,
що послуги з оренди житла надаються працівнику на безоплатній основі, але в разі
неналежного ставлення до цього майна,
зокрема його псування або доведення до
стану, який потребуватиме проведення
ремонтних (відновлювальних) робіт, відповідальність покладається саме на такого
працівника, і всі витрати відшкодовуються
за його рахунок.

Оподаткування орендної плати
Для роботодавців базою нарахування
ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Під час
нарахування ЄСВ визначення видів виплат,
що належать до заробітної плати, здійснюється на підставі Інструкції зі статистики
заробітної плати. Тому знову повертаємося
до пп. 2.3.4 цієї Інструкції — оплата за орендоване житло включається до фонду оплати
праці. Також цієї соціальної виплати немає
в Переліку видів виплат, що провадяться
за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується єдиний соціальний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженому постановою
КМУ від 22.10.2010 р. № 1170.
Отже, оплата підприємством орендованого для працівника житла є базою для
нарахування ЄСВ.
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Питання оподаткування ПДФО доходу
працівника у вигляді орендної плати за житло, що оплачується роботодавцем, неодноразово розглядалося експертами на сторінках
різних бухгалтерських видань, у т. ч. журналу
«Заработная плата». Можна відзначити, що
думки є різні: хтось зазначає про різне оподаткування залежно від того, прописаний
чи ні обов’язок роботодавця щодо забезпечення працівника житлом у колективному
або трудовому договорі, хтось дотримується
позиції податківців, викладеній у листі ДПС
України від 30.03.2012 р. № 4602/5/17-1115
та в підкатегорії 103.02 Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).
Так, посилаючись на пп. 14.1.47, пп. «є»
пп. 14.1.54, пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ, податківці у вказаних роз’ясненнях доходять
висновку, що якщо підприємство наймає
нерухоме майно (квартиру) для свого працівника та сплачує за нього орендну плату
орендодавцю, такий дохід для працівника є
додатковим благом.
Нагадаємо, в пп. 14.1.47 та у пп. «є»
пп. 14.1.54 ПКУ наведено визначення понять «додаткове благо» та «дохід з джерелом
походження з України», а в пп. «а» пп. 164.2.17
ПКУ вказано, що дохід у вигляді додаткового
блага включається до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу працівника. При цьому вказується, що дохід працівника у вигляді орендної плати за житло
не вважається додатковим благом, якщо
його надання або компенсація зумовлені
виконанням працівником трудової функції
згідно з трудовим договором (контрактом)
або передбачені нормами колективного
договору чи закону в установлених межах.
І саме через таке формулювання виникає
найбільше різних думок.
Податківці вважають, що і в такому випадку в працівника виникає оподатковуваний
дохід у вигляді додаткового блага (с. 81).
Ще один підхід до оподаткування такого
виду компенсації ґрунтується на тому, що
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тут мається на увазі ситуація, коли умовами
трудового договору (контракту) передбачено переїзд працівника на роботу в іншу
місцевість для виконання ним трудових
функцій за місцем переїзду, і на такий період
йому надається гарантія — забезпечення
житлом за рахунок підприємства. Тобто
дохід у вигляді орендної плати за житло не
є для працівника додатковим благом, якщо
він працює в іншому місті (не за місцем
своєї реєстрації) не з власної ініціативи,
а згідно з умовами трудового договору. Якщо
ж працівник самостійно працевлаштувався
на роботу в іншому місті та безоплатно проживає в квартирі, яку орендує та оплачує
підприємство, то це справді є для нього додатковим благом від роботодавця, сума якого
підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою
18 % (п. 167.1 ПКУ) та військовим збором
за ставкою 1,5 % (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ). І оскільки в цьому випадку

працівник отримує дохід у негрошовій формі, база оподаткування ПДФО визначається
з урахуванням «натурального» коефіцієнта
відповідно до п. 164.5 ПКУ.
Нагадаємо, що в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ дохід працівника у вигляді додаткового блага відображається з ознакою
доходу «126», а у вигляді зарплати — «101».
Відповідно до вищенаведеного склався
такий підхід до оподаткування операцій із
забезпечення працівників житлом.
Питання оподаткування вартості наданого працівнику в користування житла можна
розглянути ще й з такої точки зору.
Заробітна плата відповідно до Закону про
оплату праці — це винагорода, обчислена, як
правило, в грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Складові
заробітної плати деталізовано в Інструкції
зі статистики зарплати.

ПРИКЛАД

Оплата підприємством вартості орендованого для працівника житла
Один з менеджерів підприємства приїхав на роботу з іншого міста. За умовами трудового договору підприємство орендує йому квартиру, оплачує щомісяця орендну плату
в розмірі 3000,00 грн і надає це житло в користування працівнику безоплатно. Заробітна
плата працівника складається з посадового окладу (4000,00 грн) та премії за підсумками
роботи за місяць. За квітень 2017 р. працівнику було нараховано заробітну плату в сумі
4800,00 грн.
Оподаткування зарплати:
— ПДФО — 4800,00 грн × 18 % = 864 грн;
— ВЗ — 4800,00 грн × 1,5 % = 72 грн;
— ЄСВ — 4800,00 × 22 % = 1056,00 грн.
Оподаткування доходу працівника у вигляді додаткового блага:
— ПДФО — (3000,00 грн × 1,219512) × 18 % = 658,54 грн;
— ВЗ — 3000,00 грн × 1,5 % = 45 грн;
— ЄСВ — 3000,00 грн × 22 % = 660,00 грн.
Сума зарплати до виплати працівнику:
— 4800,00 грн – (864,00 грн + 658,54 грн) – (72,00 грн + 45,00 грн) = 3160,46 грн.
Підприємство повинно сплатити до бюджету:
— ПДФО — 864,00 грн + 658,54 грн = 1522,54 грн;
— ВЗ — 72,00 грн + 45,00 грн = 117,00 грн;
— ЄСВ — 1056,00 грн + 660,00 грн = 1716,00 грн.
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Заробітна плата для цілей розділу IV
ПКУ — це основна та додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48
ПКУ). Тобто ПКУ відсилає до «закону», яким,
очевидно, є Закон про оплату праці.
Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену
цією угодою, а роботодавець зобов’язується
виплачувати працівникові заробітну плату
(ст. 21 КЗпП).
Таким чином, все вказує на те, що є два
важливих моменти: процес роботи (їі результат) і плата за нього (зарплата). А яка
це заробітна плата (основна, додаткова,
заохочувальна виплата тощо; в грошовій чи
натуральній формі) — не важливо.
ПКУ для цілей оподаткування доходи
поділяє на оподатковувані та доходи, які не
включаються до оподатковуваного доходу,
тобто звільнені від оподаткування.
Зарплата включається до оподаткову
ваного доходу як окремий об’єкт оподаткування (пп. 164.2.1 ПКУ). Окремий об’єкт
оподаткування — це дохід, отриманий
платником податку як додаткове благо
(пп. 164.2.17 ПКУ). Отже, зарплата й додаткове благо для цілей оподаткування — це
різні речі, хоча й оподатковуються за однією
ставкою (18 %). Але база оподаткування
їх різна: зарплата оподатковується в нарахованій сумі, вартість додаткового блага
збільшується на «натуральний» коефіцієнт
за п. 164.5 ПКУ.
У пп. 164.2.17 ПКУ серед об’єктів додаткового блага наведено:
• вартість використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю,
наданих платнику податку в безоплатне
користування, або компенсація вартості
такого використання, крім випадків, коли
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таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно
до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору
або відповідно до закону в установлених
ними межах (пп. «а»);
• суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування
ПДФО (пп. «г»).
Надання працівнику чи відшкодування йому вартості житла однаковою мірою
підпадає під пп. «а» та пп. «г». Але пп. «а»
є спеціальним, адже саме в ньому йдеться
про житло. І об’єкт оподаткування за пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ має дві складові: вартість
використання житла та компенсація вартості
такого використання є додатковим благом
і має оподатковуватися з «натуральним»
коефіцієнтом. Але якщо вартість використання житла та компенсація вартості такого
використання передбачена колективним
або трудовим договором — це також об’єкт
оподаткування, але об’єкт оподаткування
у вигляді зарплати (без коефіцієнта). І як це
житло надається (у зв’язку з переїздом чи
з переведенням, одруженням чи розлученням
тощо) — не важливо. Тобто в цій частині
ПКУ щодо поняття «заробітна плата» відповідає нормам КЗпП: тобто це процес роботи
(їі результат) і плата за нього (зарплата).
Таким чином, надання працівнику чи відшкодування йому вартості житла лише тоді
можна вважати додатковим благом, якщо
воно надається платнику податку, який не
виконує трудових функцій (не працівнику,
сторонній особі), або надається платнику податку, який виконує трудові функції
(працівнику) за одноособовим рішенням
роботодавця не відповідно до трудового
договору (контракту), не відповідно до колективного договору, не відповідно до закону
в установлених ним межах.
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Для довідки
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума,
сплачена юридичною особою за користування
житлом, яке орендується для працівника та
не є власністю працедавця, якщо це передбачено трудовим договором?

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО компенсація вартості використання нерухомості для
проживання працівника, якщо така компенсація відшкодовується роботодавцем та передбачена трудовим договором з працівником?

Відповідно до ст. 813 ЦКУ якщо наймачем
є юрособа, вона може використовувати житло
лише для проживання в ньому фізичних осіб.
Згідно з пп. «є» пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом його походження з України — це будь-який
дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у т. ч., але не виключно, доходи у вигляді
заробітної плати, інших виплат та винагород,
виплачених відповідно до умов трудового та
цивільно-правового договору.
Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи
нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу,
що виплачуються (надаються) платнику податку
податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням
обов’язків трудового найму або не є винагородою
за цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку (крім
випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ) (пп. 14.1.47 ПКУ).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається
дохід, отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ)
у вигляді вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування,
або компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції
відповідно до трудового договору (контракту) чи
передбачено нормами колективного договору
або відповідно до закону в установлених ними
межах (пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ).
З урахуванням викладеного, якщо юридична
особа орендує нерухомість (житло) для свого
працівника, оскільки це передбачено трудовим
договором, і сплачує орендну плату за таку нерухомість орендодавцю, такий дохід для працівника
є додатковим благом та підлягає оподаткуванню
ПДФО відповідно до п. 167.1 ПКУ за ставкою
18 % бази оподаткування.

Згідно з пп. «є» пп. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом його походження з України — це будь-який
дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у т. ч., але не виключно, доходи у вигляді
заробітної плати, інших виплат та винагород,
виплачених відповідно до умов трудового та
цивільно-правового договору.
Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи
нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику
податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний
з виконанням обов’язків трудового найму або не
є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником
податку (крім випадків, прямо передбачених
нормами розділу IV ПКУ) (пп. 14.1.47 ПКУ).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається
дохід, отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ)
у вигляді вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування,
або компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції
відповідно до трудового договору (контракту) чи
передбачено нормами колективного договору
або відповідно до закону в установлених ними
межах (пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, якщо роботодавець компенсує вартість використання нерухомості для проживання працівника, то такий дохід
для останнього є додатковим благом та підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб за ставкою 18 % від бази оподаткування.

За даними Загальнодоступного інформаційнодовідкового ресурсу, підкатегорія 103.02
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 28.03.2017 р. № 6366/6/99-99-13-02-03-15

Щодо оподаткування витрат за користування таксі
Державна фіскальна служба України,
керуючись ст. 52 Податкового кодексу Украї
ни (далі — Кодекс), розглянула лист щодо
практичного застосування норм податкового
законодавства і в межах компетенції повідом
ляє таке.
Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю
України працівники мають право на відшкоду
вання витрат та одержання інших компенсацій
у зв’язку зі службовими відрядженнями.
Оподаткування доходів фізичних осіб ре
гламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 165.1.11 якого до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження
або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9
Кодексу.
Підпунктом 170.9.1 Кодексу передбачено,
що не є доходом платника податку — фізичної
особи, яка перебуває в трудових відносинах
зі своїм роботодавцем або є членом керівних
органів підприємств, установ, організацій, сума
відшкодованих йому у встановленому зако
нодавством порядку витрат на відрядження
в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд
(у тому числі перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) як до місця відрядження
Перший заступник Голови	

і назад, так і за місцем відрядження (у тому
числі на орендованому транспорті).
Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 Ко
дексу витрати не є об’єктом оподаткування
цим податком лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих витрат
у вигляді, зокрема, транспортних квитків або
транспортних рахунків (багажних квитанцій),
у тому числі електронних квитків за наявності
посадкового талона, якщо його обов’язковість
передбачена правилами перевезення на від
повідному виді транспорту, та розрахункових
документів про їх придбання за всіма видами
транспорту, в тому числі чартерних рейсів тощо.
При цьому будь-які витрати на відрядження
не включаються до оподатковуваного доходу
платника податку за наявності документів,
що підтверджують зв’язок такого відрядження
з господарською діяльністю роботодавця/сто
рони, що відряджає.
Враховуючи викладене, не включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку — фізичної особи сума
відшкодованих йому роботодавцем витрат, по
несених таким платником під час відрядження
за кордон (користування послугами таксі), за
умови виконання вимог, встановлених п. 170.9
Кодексу.
С. В. Білан

ОФИЦИАЛЬНОЕ
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№5 (130) май 2017

Официальное мнение

Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 83

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, заступник начальника
відділу організації роботи ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Оподаткування компенсації
за повернений товар
Чи оподатковується ПДФО грошова компенсація вартості товарів,
надана платнику податку в разі їх
повернення продавцю?
Відповідно до пп. 165.1.12 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість товарів, які
надходять платнику податку як гарантійна
заміна в порядку, встановленому законом,
а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх
повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх
гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж
ціна придбання таких товарів.

У ф. № 1ДФ суму неоподатковуваного
доходу показують з ознакою доходу «138»,
а оподатковуваний дохід — з ознакою «126».

Зміна місця сплати ВЗ
Який порядок подання звітності
та сплати військового збору (ВЗ)
у разі зміни підприємством протягом бюджетного року місцезнаходження,
пов’язаного зі зміною адміністративного
району?
У разі зміни місцезнаходження суб’єк
тів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації
здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного
періоду (ст. 45 Бюджетного кодексу України
від 08.07.2010 р. № 2456-VI).
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Згідно з п. 10.13 розділу Х Порядку обліку
платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
09.12.2011 р. № 1588, у разі зміни місце
знаходження суб’єкта господарювання —
платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої
реєстрації здійснюється таким платником
податків за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
До закінчення року платник податків
обліковується в контролюючому органі
за попереднім місцезнаходженням (не
основне місце обліку) з ознакою того, що він
є платником податків до закінчення року,
а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) —
з ознакою того, що він є платником податків
з наступного року.
Таким чином, враховуючи викладене
вище, у разі зміни місцезнаходження,
пов’язаного зі зміною адміністративного
району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року подає
звітність та сплачує ВЗ за попереднім місцезнаходженням.

Оподаткування вартості
використання житла
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
сума, сплачена юридичною особою за користування працівником
житлом, що орендується та не є власністю
роботодавця, якщо це передбачено трудовою угодою?
Згідно з пп. «є» пп. 14.1.54 ПКУ дохід
з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий
резидентами або нерезидентами, у т. ч. від
будь-яких видів їх діяльності на території
України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями),
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її континентальному шельфі, у виключній
(морській) економічній зоні, у т. ч., але не
виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених
відповідно до умов трудового та цивільноправового договору.
Додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються)
платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’яз
ків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами
(угодами), укладеними з таким платником податку, крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ
(пп. 14.1.47 ПКУ).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості
використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що
належать роботодавцю, наданих платнику
податку в безоплатне користування, або
компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах (пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ).
Тобто якщо юридична особа орендує
нерухомість (житло) для свого працівника,
оскільки це передбачено трудовою угодою,
і сплачує орендну плату за таку нерухомість
орендодавцю, то такий дохід для працівника
є додатковим благом та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
відповідно до п. 167.1 за ставкою 18 % бази
оподаткування.
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Сегодня в рубрике:

«Дотяжка» ЕСВ:
больничные в следующем
месяце

c. 85

Длительный период
нетрудоспособности:
на что обратить
внимание

c. 89

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора Департаменту — начальник відділу
персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України

«Дотяжка» ЄСВ:
лікарняні в наступному
місяці

Трапляється, що працівник занедужав посеред місяця
і хворіє до кінця цього ж місяця. Нарахована йому зарплата
менше мінімальної, а допомога по тимчасовій непраце
здатності буде нарахована лише в наступному місяці. Як
бути з «дотяжкою» ЄСВ? Одну з таких ситуацій і розглянуто
в статті
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Ситуація
У березні 2017 р. працівник працював
лише 10 днів, а решту часу (з 20 по 31 березня) хворів. За відпрацьований час йому
нараховано 1684,00 грн зарплати, на яку
нараховано 370,48 грн ЄСВ. У квітні працівник надав листок непрацездатності, за яким
йому нараховано та виплачено 910,00 грн
допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Коли проводити донарахування ЄСВ до рівня
мінімального страхового внеску: у березні
чи в квітні та в якій сумі?

Нормативне регулювання
Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ
встановлено, що якщо база нарахування
ЄСВ не перевищує розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом
на місяць, за який отримано дохід, сума
єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.
У разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за
основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування
незалежно від її розміру.
Особливості застосування цієї норми,
зокрема, щодо справляння ЄСВ у разі нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, ДФСУ роз’яснила в листі від
29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16.
У ньому зазначено, що якщо в працівника
(за основним місцем роботи) початок та закінчення лікарняного припадають на різні
місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного
нараховується за фактично відпрацьований
час, оскільки загальна сума доходу ще не
є відомою (сума лікарняних буде визначена
після надання листка непрацездатності).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

При цьому суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності відносяться до того місяця,
за який вони нараховані. Якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць
становить менше мінімального розміру,
виникає потреба за минулий місяць (місяці)
донарахувати ЄСВ виходячи з мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна
плата (дохід).

Як діяти
Так звана перехідна сума допомоги по
тимчасовій непрацездатності відноситься
до тих місяців, за які вона нарахована, пропорційно кількості календарних днів тимчасової непрацездатності. Це не означає,
що якщо допомогу нараховано до 20 числа
місяця, наступного за звітним (граничної
дати подання звітності з ЄСВ), та частина
нарахованої суми допомоги, що припадає
на попередній місяць, має бути врахована та
відображена у звітності за попередній місяць.
Сума перехідної допомоги по тимчасовій
непрацездатності має бути відображена
у звітності з ЄСВ у тому місяці, в якому вона
нарахована, але з розбивкою по періодах, за
які вона нарахована.
Наприклад, якщо період тимчасової
непрацездатності з 20.03.2017 р. по
10.04.2017 р. допомогу за листком непра
цездатності нараховано у квітні, то її слід
відобразити у звітності з ЄСВ за квітень
двома рядками:
• окремо за 12 днів непрацездатності
березня, вказавши в реквізиті «13. Кількість
календарних днів тимчасової непрацездат
ності» — «12», а в реквізиті «11. Місяць та
рік, за який проведено нарахування» —
«03.2017»;
• окремо за 10 днів непрацездатності
квітня, вказавши в реквізиті «13. Кількість
календарних днів тимчасової непрацездат
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ності» — «10», а в реквізиті «11. Місяць та
рік, за який проведено нарахування» —
«04.2017».
Якщо сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередні періоди нарахована в майбутніх періодах, вона має бути
відображена у звітності з ЄСВ у тому місяці,
в якому вона нарахована з указанням періоду,
за який вона нарахована.
Наприклад, якщо період тимчасової непрацездатності — з 20.03.2017 р. по
31.03.2017 р. допомогу за листком непрацездатності нараховано у квітні, то її слід
відобразити у звітності з ЄСВ за квітень
одним рядком, вказавши в реквізиті «13.
Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності» — «12», а в реквізиті «11.
Місяць та рік, за який проведено нарахування» — «03.2017». Саме так слід діяти
в ситуації, описаній вище.
За умовами прикладу, за відпрацьований час працівнику нараховано в березні
1684,00 грн зарплати, на яку нараховано
ЄСВ у сумі 370,48 грн. Ці суми й слід вказати
у звітності з ЄСВ за березень і «дотяжку»
ЄСВ не робити.
У квітні, коли працівнику нараховано
910 грн допомоги, стає відомо, що сума
доходу за березень становить 2594,00 грн
(1684,00 + 910,00), що на 606,00 грн менше
мінімальної бази оподаткування. Тому у квітні за березень слід зробити «дотяжку» ЄСВ
в сумі 133,32 грн (606,00 × 22 %).
Нагадаємо, що код типу нарахування
«13» застосовується у звітному місяці за
звітний період та в разі донарахування суми
до мінімального розміру в разі нарахування
лікарняного за минулий період. У графі 9
таблиці 6 звітності з ЄСВ слід вказати код
застрахованої особи «29».
Нарахування за фактично відпрацьований
час, коли загальна сума доходу ще не відома
(сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна
розцінювати як несвоєчасне нарахування
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додаткової бази ЄСВ. На це звертає увагу
ДФСУ в листі від 02.02.2017 р. № 1925/6/9999-13-02-01-15, зазначаючи, що нарахування лікарняних відображаються у звітності
з ЄСВ за місяць, в якому проведено таке
нарахування, а тому суму різниці між розміром мінімальної зарплати та фактично
нарахованою зарплатою (доходом) у випадку перехідних лікарняних зазначаємо
в реквізиті «19» окремим рядком, код категорії застрахованої особи — «29», код типу
нарахувань — «13».
Розрахунки з працівником у таблиці 6
звітності з ЄСВ за квітень можна відобразити
так, як у зразку на с. 88.
Нагадаємо, внесення від’ємних значень
сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише в разі відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, і допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах.
Якщо донараховують або зменшують
суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу),
нарахованої в попередніх звітних періодах
(з 2011 р.), застосовують коди типу нарахувань 2 та 3 відповідно.
Якщо донараховують або зменшують
суму заробітної плати (доходу) за попередні
звітні періоди, то коди типу нарахувань 2
та 3 не застосовують. Якщо нарахування
фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу,
виявленням помилок, вони відображаються
у фонді оплати праці того місяця, в якому
були здійснені нарахування (тобто дохід
поточного місяця та сума помилки «згортаються» в поточному місяці).
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Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Зразок

88
Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№5 (130) май 2017

Ольга ГУМЕНЮК,
експерт з питань соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Тривалий

період непрацездатності:
на що звернути увагу
Бухгалтерів та комісію із соціального страхування підприємств часто хвилюють питання тривалості надання
матеріального забезпечення, строків, відведених для
розгляду документів про призначення матеріального
забезпечення, подачі заяв для фінансування тощо. Тож
з’ясуємо їх у статті

Наслідки направлення
на МСЕК
Пунктом 4.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено, що хворого
для огляду до медико-соціальної експертної
комісії (далі — МСЕК) направляють лікарсько-консультаційні комісії (далі — ЛКК)
лікувально-профілактичних закладів за
місцем проживання або лікування за наявності стійкого чи необоротного характеру
захворювання, а також у тому разі, коли
хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня
настання тимчасової непрацездатності чи

протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим
самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців, а при захворюванні
на туберкульоз — протягом 10 місяців з дня
настання непрацездатності.
Тобто в разі тривалої хвороби лікар
зобов’язаний дотримуватися вказаних строків і підготувати документи застрахованої
особи для розгляду на засіданні МСЕК. Листок непрацездатності (далі — ЛН), виданий
на період, що перевищує зазначені строки,
без примітки про проведений огляд МСЕК
вважається виданим неправомірно й оплаті
не підлягатиме.
За результатами огляду МСЕК застрахо
вана особа може бути визнаною:
• інвалідом;
• працездатною;
• непрацездатною.

89

90

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

У разі визнання хворого інвалідом дата
встановлення інвалідності має збігатися
з днем надходження (реєстрації) документів
у МСЕК.
Якщо хворий визнаний працездатним,
у графі «Стати до роботи» зазначають дату,
наступну за датою огляду в МСЕК. В обох
цих випадках ЛН закривається. Подальша
доля працівника, визнаного інвалідом, залежить від інформації, зазначеної в довідці
до акта огляду МСЕК за ф. № 157-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 30.07.2012 р. № 577, та
в індивідуальній програмі реабілітації за
формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 р.
№ 623, оскільки чинне законодавство дає
змогу використовувати працю інвалідів
усіх груп.
Тобто визнання працівника інвалідом не
є підставою для його звільнення з роботи.
За відсутності медичних протипоказань
він може продовжувати трудову діяльність
у спеціально створених умовах. При цьому
чергові переогляди МСЕК працюючого інваліда є обов’язковими медичними оглядами,
оскільки саме за висновком чергового переогляду МСЕК визначається, чи робота, що
виконується працівником з інвалідністю, та
умови праці не є протипоказаними йому за
станом здоров’я. Якщо ж за станом здоров’я
працівник потребує надання легшої роботи,
роботодавець зобов’язаний його перевести,
за його згодою, на таку роботу відповідно до
медичного висновку тимчасово або без обмеження строку відповідно до ст. 170 КЗпП.
Частиною восьмою ст. 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105) передбачено, що в разі
тимчасового переведення застрахованої
особи відповідно до медичного висновку на
легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі
надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи,
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але не більш як за два місяці. Ця допомога
обчислюється за загальними правилами, але
надається в розмірі, який разом із заробітком
за тимчасово виконувану роботу не може
перевищувати суми повного заробітку до
часу переведення.
Якщо роботодавець не звільнить працівника згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП, а створить для
нього спеціальні умови праці, то працюючим
інвалідам листки непрацездатності оплачуються на загальних підставах, оскільки
особа, яка визнана інвалідом, але працює
на умовах трудового договору (контракту)
на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності та господарювання або у фізичної особи — підприємця та
за неї сплачується ЄСВ, є особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування. Особ
ливі умови видачі ЛН або обмеження періоду, за який надається допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка
визнана інвалідом, чинним законодавством
не передбачено.
Слід розуміти, що в разі продовження
хвороби, якщо МСЕК визнав застраховану
особу непрацездатною, але без встановлення
інвалідності, допомога по тимчасовій непрацездатності продовжує надаватись і за
період, що перевищує чотиримісячний термін
до одужання або встановлення інвалідності
на наступному огляді МСЕК.
На практиці часто стається так, що після
визнання працівника інвалідом (здатним до
роботи в спеціально створених умовах) і,
відповідно, закриття ЛН центром первинної
медико-санітарної допомоги, він продовжує
лікування й відкриває новий (продовження) ЛН з приводу того ж захворювання вже
в стаціонарному відділенні спеціалізованого лікувального закладу. У такому випадку
ЛН зі стаціонарного відділення оплаті вже
не підлягатиме, оскільки він виданий після
встановлення інвалідності. Якщо ж працівник після визнання його інвалідом приступив
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до роботи, а через деякий час відкрив новий
ЛН, то такий ЛН підлягатиме оплаті на загальних підставах.
Непоодинокими є й ситуації, коли між
датою закриття первинного ЛН і датою видачі ЛН на продовження хвороби є перерва
(вихідні або святкові дні). Тоді, оскільки страховий випадок тимчасової непрацездатності
один, перші п’ять днів тимчасової непраце
здатності коштом роботодавця оплачуються
лише за першим ЛН, а вихідні дні оплаті не
підлягають, оскільки не підтверджені ЛН.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування має право брати участь
у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований
на підприємстві, та здійснювати контроль
за дотриманням хворими призначеного
режиму лікування. Крім того, комісія із соціального страхування повинна вести облік
осіб, які часто та довго хворіють (особи, які
за останні 12 місяців були непрацездатними
у зв’язку з одним захворюванням не менше
трьох випадків із загальною кількістю днів
непрацездатності 30-40 днів або у зв’язку
з різними захворюваннями не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із
загальною кількістю днів непрацездатності
40-50 днів), а також осіб, які отримали ЛН
у зв’язку із невиробничими травмами, аналізувати, інформувати та вносити пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

Строки розгляду документів
Строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення
визначено частиною п’ятою ст. 32 Закону
№ 1105. Встановлено, що матеріальне забезпечення виплачується в разі, якщо звернення
за його призначенням надійшло не пізніше
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12 календарних місяців з дня відновлення
працездатності, встановлення інвалідності,
закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами. Ця норма чинна з 01.01.2015 р.
незалежно від дати настання страхового
випадку. Дванадцятимісячний період відлічується від закінчення страхового випадку
для випадків тимчасової непрацездатності
та вагітності та пологів, а в разі смерті —
від дня смерті, зазначеного у свідоцтві про
смерть від першого числа місяця, наступного
за тим, у якому настала відповідна подія
(відновлення працездатності, встановлення
інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував
на її утриманні). Для обчислення періоду
12 календарних місяців беруться цілі місяці
з 1 по 31 (30 або 28 (29) для лютого) число.
Документи для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше
10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із
зазначенням причин відмови та порядку
оскарження видається або надсилається
заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.
На підставі рішення комісії із соціального
страхування підприємства про призначення
матеріального забезпечення страхувальникроботодавець:
• нараховує суми матеріального забезпечення;
• для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам страхувальник звертається
до робочого органу Фонду за місцем обліку
із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою
печаткою підприємства.
Якщо ЛН підлягає оплаті повністю за рахунок роботодавця, тобто тривалість хвороби
не перевищує п’яти днів, то його реквізити
в заяві-розрахунку не вказують.
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Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими
застрахованими особами документами, на
підставі яких призначається матеріальне
забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу
Фонду. Строки для оформлення та подачі
заяв-розрахунків на сьогодні законодавчо
не встановлені, але оскільки виплата матеріального забезпечення пов’язана з виплатою
заробітної плати, яка має відбуватися не
рідше двох разів на місяць, доцільно і заявирозрахунки подавати два рази на місяць.
І саме комісія із соціального страхування
з метою захисту інтересів застрахованих
осіб зобов’язана піклуватися про своєчасне
направлення до робочих органів відділень
Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального
забезпечення.
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом
10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Після надходження суми
коштів, зазначених у заяві-розрахунку,
на спеціальний рахунок страхувальника
останній зобов’язаний виплатити відповідне
матеріальне забезпечення застрахованим
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особам у строки, визначені в ст. 32 Закону
№ 1105:
• допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах — у найближчий після отримання фінансування строк,
установлений для виплати заробітної плати;
• допомогу на поховання — не пізніше
наступного робочого дня після отримання
страхувальником страхових коштів від Фонду, а призначається вона не пізніше дня, що
настає за днем звернення.
Призначене, але не одержане у зв’язку
зі смертю застрахованої особи матеріальне
забезпечення виплачується членам сім’ї, які
проживали разом з нею, або спадкоємцям.
Страхові кошти, зараховані на окремий
поточний рахунок у банку або на окремий
рахунок в органі, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, можуть
бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг застрахованим особам.
Страхові кошти, зараховані на окремий
рахунок, не можуть бути спрямовані на
задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення
відповідно до закону.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Робота за договором ЦПХ
і страховий стаж
Чоловік звільнився з останнього
місця роботи в грудні 2015 р., на
облік як безробітний не ставав,
а з 01.03.2016 р. до 01.09.2016 р. регулярно виконував роботи за договорами
цивільно-правового характеру для підприємства, сума винагороди в розрахунку
за місяць становила 3000,00–5000,00 грн
(тобто більше, ніж розмір мінімальної
заробітної плати на той момент), ЄСВ
сплачено своєчасно і в повному обсязі.
З 01.09.2016 р. цю особу прийнято на
постійну роботу за трудовим договором,
встановлено посадовий оклад у розмірі
5000,00 грн. У лютому 2017 р. працівник
захворів. Перед роботодавцем постало два
нагальних питання: а який у працівника
страховий стаж у 12-місячному періоді
перед настанням страхового випадку та
загальний стаж для оплати листка непрацездатності? Працівник надав довідку за
ф. ОК-5, в якій зазначено загальний стаж
5 років і 2 місяці. Чи правильно вважати,
що стаж працівника більше 5 років? Адже
він з 01.03.2016 р. до 01.09.2016 р. не перебував у трудових відносинах, а виконував
роботи за договорами цивільно-правового
характеру?
Згідно зі ст. 837 Цивільного кодексу
України за договором підряду (договір
цивільно-правового характеру) одна
сторона (підрядник) зобов’язується на свій
ризик виконати певну роботу за завданням

другої сторони (замовника), а замовник
зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Підрядник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового
розпорядку, не може вимагати гарантій,
передбачених для суб’єктів трудових відносин, оскільки він не має статусу працівника,
сам організовує свою роботу й виконує її на
власний ризик.
Законом про ЄСВ визначено правові та
організаційні засади забезпечення збору та
обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови
та порядок його нарахування й сплати та
повноваження органу, що здійснює його збір
та ведення обліку. Норми цього Закону не
врегульовують питання загальнообов’язкового державного соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
У свою чергу визначення правових, фінансових та організаційних засад загально
обов’язкового державного соціального
страхування, гарантій працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності,
вагітністю та пологами здійснюється відповідно до норм Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105).
Згідно з частиною другою ст. 1 Закону
№ 1105 застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства
підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачує
(сплачувала) та/або за яку сплачується чи
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сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (п. 3 частини першої
ст. 1 Закону про ЄСВ).
Статтею 18 Закону № 1105 чітко визначено коло осіб, які підлягають страхуванню у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а саме особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та 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 державної влади,
органах місцевого самоврядування та в інших
органах.
Відповідно до ст. 19 Закону № 1105 право
на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають
застраховані громадяни України, іноземці,
особи без громадянства та члени їх сімей, які
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає
з настанням страхового випадку в період
роботи (включаючи час випробування та
день звільнення), якщо інше не передбачено
законом.
Таким чином, особи, які виконують
роботи, надають послуги за договорами
цивільно-правового характеру, відповідно до норм Закону № 1105 не підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, а також добровільному страхуванню та не мають права
на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду. Період, протягом якого особи не перебували в трудових відносинах, але виконували роботи,
надавали послуги за договорами цивільно-правового характеру, не входить до
страхового стажу.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Тому дані про страховий стаж з довідки
ОК-5 або ОК-7 слід порівнювати із записами
в трудовій книжці застрахованої особи.
Статтею 24 Закону № 1105 передбачено,
що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від трьох до п’яти років;
• 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від п’яти до восьми років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад вісім років;
• 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до
1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; одному з батьків
або особі, що їх замінює та доглядає хвору
дитину віком до 14 років, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань
відповідно до Закону України «Про жертви
нацистських переслідувань»; донорам, які
мають право на пільгу, передбачену ст. 10
Закону України «Про донорство крові та її
компонентів».
Оскільки в працівника період сплати ЄСВ
становить 5 років і 2 місяці, з яких 6 місяців
не зарахуються до страхового стажу, він має
право отримати матеріальне забезпечення
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
в розмірі 60 % від середньої заробітної плати,
розрахованої відповідно до вимог Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
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соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266).
Крім того, відповідно до частини четвертої
ст. 19 Закону № 1105 застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право на
допомогу по тимчасовій непрацездатності,
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового
випадку.
Страховий випадок настав у лютому
2017 р., тому слід порахувати місяці з лютого 2016 р. по січень 2017 р. включно,
які зараховуються до страхового стажу.
У лютому 2016 р. чоловік відпочивав, з березня по серпень включно 2016 р. виконував
роботи згідно з договорами цивільно-правового характеру, з вересня 2016 р. по січень
2017 р. перебуває в трудових відносинах.
Отже, застрахована особа має лише 5 місяців страхового стажу протягом року перед
настанням страхового випадку та може
розраховувати на матеріальне забезпечення в розрахунку на місяць в розмірі, що не
перевищує 3200,00 грн.

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Алгоритм розрахунку розміру допомоги
по тимчасовій непрацездатності в такому
випадку наступний:
• обчислюємо середню зарплату з фактично нарахованої зарплати працівника за
розрахунковий період (з вересня 2016 р. по
січень 2017 р.) відповідно до Порядку № 1266:
25000,00 грн ÷ 153 к. дн. =163,40 грн;
• визначаємо розмір денної виплати
з урахуванням страхового стажу застрахованої особи, помноживши середньоденну
заробітну плату на 60 %:
163,40 грн × 60 % = 98,04 грн;
• обчислюємо середню зарплату із розрахунку мінімальної зарплати, встановленої
в місяці настання страхового випадку (в лютому 2017 р. — 3200,0 грн), шляхом ділення
її на середньомісячну кількість календарних
днів (30,44):
3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 105,13 грн.
• порівнюємо розмір денної виплати,
обчисленої з фактичної заробітної плати
відповідно до Порядку № 1266 (98,04 грн),
та середньоденної виплати, обчисленої із
мінімальної заробітної плати (105,13 грн):
98,04 грн < 105,13 грн.
Отже, оскільки розмір денної виплати,
обчисленої з фактичної заробітної плати,
є нижчим за середньоденну виплату, обчислену з мінімальної зарплати, проводиться
виплата, обчислена з фактичної заробітної
плати застрахованої особи.

Що нового
Звітність з ЄСВ буде змінено
Оприлюднено проекти наказів Мінфіну,
якими затверджено нову форму звітності з ЄСВ
та порядок її формування й подання, а також

зміни до Інструкції про порядок нарахування
і сплати ЄСВ.
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Кількість днів

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 3 (1, 2, 9)
Неробочі дні — 11

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Травень 2017 р.
5 травня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за квітень 2016 р.

10 травня, середа
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ)
за I квартал 2017 р.

19 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
квітень 2017 р.

Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування до органів доходів і зборів
(ф. № Д4 (місячна)) за квітень 2017 р.

26 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу
за квітень 2017 р.

30 травня, вівторок
Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
доходу за квітень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за квітень 2017 р.
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