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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кажуть, що в арабів є прислів’я:
«Ніколи не соромся запитувати
про те, чого не знаєш». Настав час
і українським бухгалтерам придумувати свої прислів’я на кшталт
«Ніколи не соромся перепитати в
ДФСУ про те, що знаєш». Взявши
його за основу, можна буде створювати не менш корисні вислови:
наприклад, «Ніколи не соромся
перепитувати в ДФСУ, чи нараховувати ЄСВ на премію звільненого працівника» (с. 7); «Ніколи не
соромся перепитувати в ДФСУ, в
якому періоді оподатковувати донараховані суми індексації» (с. 84);
«Ніколи не соромся перепитувати
в ДФСУ, чи можна відшкодовувати
витрати на проїзд у відрядженні на таксі» (с. 86) тощо. Жарти жартами, але завжди доцільніше отримати індивідуальну податкову
консультацію, за наявності якої платника не можна притягти до
відповідальності, якщо позиція ДФСУ зміниться.
Але виникають ситуації, за яких і справді не соромно запитувати. Класичний приклад — застосування підсумованого обліку
робочого часу. У КЗпП про нього лише одна-єдина згадка: про те,
що допускається його запровадження, а особливостей практичного застосування стільки, що можна написати книжку, товщу за
КЗпП. Відповіді на два найпоширеніших запитання, що стосуються
цього виду обліку робочого часу, наведено на с. 16. Не дивно, що
особливий інтерес становлять і такі запитання: «Якщо працівник
працює 24 години, то це три робочих дні?», «Як визначати середню зарплату за підсумованого обліку робочого часу?». Відповіді
на них — у статті на с. 49.
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу «Заработная плата»
Дмитро Кучерак
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Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Доповнено Список № 1 для пільгових пенсій
Постанова
від 04.07.2017 р. № 479

Уряд розширив списки виробництв, робіт, професій, посад
і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах. Ідеться про зміни до постанови КМУ «Про
затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах» від 24.06.2016 р. № 461. Зміни наберуть
чинності 01.01.2018 р.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Збитки від харчування працівників оподатковуються ПДФО
Індивідуальна податкова
консультація
від 02.08.2017 р.
№ 1454/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що якщо юридична особа (роботодавець) за
рахунок власних коштів організовує харчування (обіди) для фізичних осіб (працівників), ціна продажу якого є меншою за його
собівартість, то різниця, яка виникає між собівартістю організованого харчування та ціною продажу, включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку
як додаткове благо та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних
підставах.

Оподаткування донарахованої індексації
Лист від 10.05.2017 р.
№ 7955/5/99-99-13-01-01-16

Роз’яснюється питання щодо оподаткування донарахованих
за попередні звітні періоди сум індексації заробітної плати ПДФО
та ЄСВ. У листі зазначається, що податковий агент зобов’язаний
утримати ПДФО та ВЗ із сум доходів у вигляді індексації заробітної плати в тому податковому періоді, в якому відбувається таке
нарахування (виплата). Таким чином, можна поставити крапку
в питанні, чи потрібно в разі донарахування зарплати подавати
уточнюючий розрахунок за ф. № 1ДФ. Це ж саме стосується й ЄСВ:
якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній
період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого
часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати
включаються до заробітної плати місяця, в якому були здійснені такі
донарахування. У цілому ж можна сформулювати таке правило:
забули нарахувати дохід у попередніх періодах і донараховуємо
в поточному — оподатковуємо та звітуємо у поточному періоді;
нарахували дохід у попередніх періодах, але не оподатковували, — оподатковуємо в поточному, подаємо уточнюючу ф. № 1ДФ
за попередній період, а ЄСВ у поточній звітності відображаємо
з кодом типу нарахування «2» (уточнююча звітність із ЄСВ не
передбачена).
Текст документа — на с. 84 цього номера журналу
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Повернення ПДФО внаслідок помилки
Індивідуальна податкова
консультація
від 21.06.2017 р.
№ 752/6/99-99-13-01-01-15/
ІПК

Роз’яснюється питання щодо можливості повернення фізособі
ПДФО внаслідок помилки в разі його обчислення за операцією
купівлі нерухомості. Як випливає із роз’яснення, юридична особа — податковий агент не наділений правом повернення ПДФО.
Щоб його повернути, фізособа має подати декларацію про доходи.
Додамо, що ПКУ не передбачає й повернення ПДФО внаслідок
річного перерахунку податку, тим не менше ДФСУ це дозволяє.

Проїзд на таксі у відрядженні та ПДФО
Індивідуальна податкова
консультація
від 31.07.2017 р.
№ 1443/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що в разі якщо юридична особа (роботодавець)
не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума відшкодованих фізичній особі (працівнику) витрат, понесених таким
працівником під час відрядження за кордон та в межах України за
користування послугами таксі, не включається до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу, за умови виконання
вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ.
Текст документа — на с. 86 цього номера журналу

Затримка у відрядженні та ПДФО
Індивідуальна податкова
консультація
від 18.05.2017 р.
№ 238/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

Розглянуто питання щодо оподаткування податковим агентом сум відшкодованих витрат, понесених фізичною особою
(працівником) на проїзд у разі затримки у відрядженні на вихідні
та святкові й неробочі дні. Повідомляється, що не є доходом у
вигляді додаткового блага платника податку — фізичної особи,
яка перебуває в трудових відносинах зі своїм роботодавцем, сума
відшкодованих у встановленому законодавством порядку витрат
на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема на проїзд, за
умови наявності та належним чином оформлених транспортних
квитків, що засвідчують вартість цих витрат та виконання інших
вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ.

Оподаткування добових у закордонному відрядженні
Індивідуальна податкова
консультація
від 18.07.2017 р.
№ 1261/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що сума добових визначається в разі відрядження, зокрема, у межах України та країн, в’їзд громадян України на
територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), —
згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними
документами. За відсутності зазначених підтвердних документів
сума добових включається до оподатковуваного доходу платника
податку. 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/сторони, що відряджає.
Враховуючи викладене, сума добових витрат, понесених
фізичною особою — працівником під час відрядження за кордон, у розмірах, визначених відповідно до пп. 170.9.1 ПКУ, не
оподатковуватиметься ПДФО за умови виконання інших вимог,
встановлених п. 170.9 ПКУ.
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Оподаткування ЄСВ премії звільненого працівника
Індивідуальна податкова
консультація
від 04.08.2017 р.
№ 1502/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що під час нарахування звільненому працівнику
премії за відпрацьований до звільнення час ЄСВ нараховується
на суму, що визначається шляхом ділення премії (доходу) на
кількість місяців, за які вона нарахована.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Прихід інспектора праці на підприємство підлягає реєстрації
Наказ від 22.06.2017 р.
№ 76

Затверджено Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.
Він визначає процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця,
що передбачено п. 33 Порядку здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (див. журнал «Заработная
плата» № 6/2017, с. 41, 43, 49). Інформація про відвідування, що
проводяться інспекторами праці, реєструється відповідним територіальним органом Держпраці. Інформація про відвідування, що
проводяться інспекторами праці апарату Держпраці, реєструється
департаментом з питань праці Держпраці. Подання інформації про
відвідування може здійснюватися засобами телекомунікаційного
зв’язку або шляхом службового листування. Повідомна реєстрація
проводиться шляхом внесення Держпраці чи її територіальним
органом відомостей про інспектора праці, що здійснює відвідування, та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та
рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Алкогольне сп’яніння, тимчасова непрацездатність та перенесення відпустки
Лист від 17.07.2017 р.
№ 1922/0/101-17/284

Роз’яснюється, що в разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного,
токсичного сп’яніння чи дії наркотиків, щорічна відпустка продов
жується чи переноситься як і в разі «звичайної» непрацездатності.
Текст документа — на с. 95 цього номера журналу

Розрахунковий період не залежить від дати наказу
Лист від 19.06.2017 р.
№ 1692/0/101-17

Роз’яснюється, що розрахунковий період для обчислення середньої зарплати за час відпусток залежить не від місяця видання
наказу та кількості цих наказів, а від того, у якому саме календарному місяці згідно з наказом працівнику надається відпустка.
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Іноземці

на підприємстві: зміни
в працевлаштуванні
У попередньому номері ми повідомляли, що до деяких законодавчих актів України було внесено зміни, спрямовані
на усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій.
Серед них і такі, що стосуються працевлаштування іноземців
та отримання ними дозволів на роботу в Україні

З

аконом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо усунення бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій» від 23.05.2017 р.
№ 2058-VIII внесено зміни до таких законів:
• Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП);
• Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
від 22.09.2011 р. № 3773-VI (далі — Закон
№ 3773);
• Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067).
Зміни набирають чинності 27.09.2017 р.

Зміни в КУпАП
Стаття 204 КУпАП визначає відповідальність за порушення порядку працевлаштуван-

ня, прийняття на навчання, надання житла,
реєстрації іноземців та осіб без громадянства
та оформлення для них документів. Тепер до
адмінштрафу в розмірі від 100 до 200 нмдг
(від 1700 до 3400 грн) можна буде притягувати й підприємців-роботодавців, а не лише
посадових осіб підприємств.

Зміни в Законі № 3773
Стаття 4 Закону № 3773 визначає підстави для перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України за наявності посвідки на тимчасове проживання.
На сьогодні в статті наведено 17 категорій
таких осіб, серед яких, наприклад, іноземці та особи без громадянства, які прибули
в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні,
зареєстрованих у встановленому порядку.
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Після набрання змінами чинності за наявності посвідки на тимчасове проживання матимуть право перебувати в Україні
іноземці та особи без громадянства, які є
засновниками та/або учасниками, та/або
бенефіціарними власниками (контролерами)
юридичної особи, зареєстрованої в Україні,
та прибули в Україну з метою контролю за
діяльністю таких юридичних осіб (нова
частина 12 ст. 4 Закону № 3773). І тут же
визначено, що підставою для видачі посвідки
на тимчасове проживання у випадку, передбаченому цією частиною, є таке:
• іноземець та особа без громадянства
є засновником та/або учасником, та/або
бенефіціарним власником (контролером)
юридичної особи, дані про яку внесені до
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
• розмір частки власності іноземця або
особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером)
якої він є, у статутному капіталі української
юридичної особи становить не менше 100 ти
сяч євро за офіційним курсом НБУ на дату
внесення іноземної інвестиції.
Перелік документів, які слід подати засновникам (бенефіціарам) для отримання
посвідки, деталізовано в новій частині 12
ст. 5 Закону № 3773.
Крім того, Закон № 3773 доповнено новими ст. 51–55, що визначають строки видачі
посвідки на тимчасове проживання та строк
її дії для різних категорій іноземців, плати за
неї тощо. Наприклад, строк дій посвідки для
засновників (бенефіціарів) становить два роки.

Зміни в Законі № 5067
Закон № 5067 зазнав найбільше змін, які
стосуються підстав та умов отримання дозволів на працевлаштування іноземців та осіб
без громадянства та території України. Слід
відзначити, що всі ці умови досить детальні
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та чіткі, тож, напевно, слід чекати й змін
в урядовому порядку видачі таких дозволів.
Перш за все Закон № 5067 доповнено
визначеннями нових термінів для позначення категорій іноземців, які претендують
на працевлаштування в Україні і для яких
запроваджуються спеціальні умови праце
влаштування (ст. 1 цього Закону). Серед них,
наприклад, відряджені іноземні працівники,
іноземні високооплачувані професіонали,
іноземний найманий працівник, іноземний
працівник творчої професії тощо.
У новій редакції викладено частини першу – третю ст. 42 Закону № 5067, що визначає застосування праці іноземців та осіб
без громадянства в Україні, зокрема щодо
отримання дозволів на роботу.
Раніше, наприклад, було встановлено, що
підприємства мають право на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства на
території України на підставі дозволу, що
видається на строк до одного року, за умови,
що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані
працівники, які спроможні виконувати відповідний вид роботи, або є достатнє обґрунтування
доцільності застосування їх праці, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами.
Тепер дозвіл також потрібен, але встановлено, що праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних
посадах в одного або декількох (двох і більше)
роботодавців за умови отримання дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства на кожній посаді. А праця іноземних високооплачуваних професіоналів
може застосовуватися без дозволу на посадах
за сумісництвом, якщо строк дії трудового
договору на такій посаді не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.
Встановлено також, що іноземний найманий
працівник може суміщати роботу на посаді,
визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що
суміщення триває не більше 60 календарних
днів протягом календарного року.
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Умови щодо строку дії дозволу і тепер
диференційовано залежно від категорій іноземців. Так, нова ст. 421 цього Закону визначає підстави для отримання дозволу на
працевлаштування. Серед осіб, для яких він
потрібен:
• відряджені іноземні працівники;
• внутрішньокорпоративні цесіонарії;
• іноземці та особи без громадянства,
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання
про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту.
До окремої категорії осіб, яким потрібен
дозвіл, включено (частина друга ст. 421 Закону № 5067):
• іноземних високооплачуваних професіоналів;
• засновників та/або учасників, та/або
бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;
• випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах
університетів, відповідно до переліку, визначеного КМУ;
• іноземних працівників творчих професій;
• іноземних ІТ-професіоналів.
І встановлено таку важливу умову: роботодавець може отримати дозвіл за умови
виплати зарплати іноземцям в розмірі не
менш як:
• п’яти мінімальних заробітних плат
(у 2017 р. — 18 000 грн) — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях,
благодійних організаціях та навчальних
закладах, визначених у ст. 34, 36, 37, 39,
41, 43, 48 Закону України «Про освіту» від
23.05.1991 р. № 1060-XII;
• десяти мінімальних заробітних плат
(у 2017 р. — 32 000 грн) — для всіх інших категорій найманих працівників, крім
засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи,
створеної в Україні.
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Відтепер відповідно до нової ст. 423 Закону
№ 5067 дозвіл видається на строк:
• дії трудового договору (контракту), але
не більш як на три роки — для особливих
категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою ст. 421
цього Закону;
• дії договору (контракту), укладеного між
українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки — для
відряджених іноземних працівників;
• дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або
особи без громадянства на роботу в Україну
та контракту, укладеного між іноземцем
або особою без громадянства та іноземним
суб’єктом господарювання, про переведення
на роботу в Україну — для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
• дії трудового договору (контракту),
але не більш як на один рік — для всіх інших
іноземних найманих працівників.
За наявності підстав дія дозволу може
продовжуватися необмежену кількість разів.
Роботодавець може зазначити в заяві про
видачу дозволу менший строк, ніж встановлено цим Законом.
Перелік документів, які необхідно подати для отримання дозволу та продовження його дії, визначає нова ст. 42 2
Закону № 5067, і їх можна поділити на дві
категорії — «стандартні» (копії сторінок
паспорта, фото тощо) та особливі для тієї
чи іншої категорії. Але серед переліку потрібних документів вже відсутня медична
довідка про відсутність кримінальних
переслідувань тощо.
У цілому зміни слід охарактеризувати
як позитивні. Вони спрямовані не стільки
на сприяння працевлаштуванню іноземців
(хоча б з огляду на зарплати, які є умовою
для видачі дозволів), стільки на перетворення цього процесу на такий, який би дійсно
сприяв усуненню бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій.
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Прямая

ПРямая телефонная линия

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»

Ведення особової справи
працівника
Чи можна продовжувати вести стару особову справу працівника, якщо
він працевлаштований на те ж саме
підприємство повторно? Чи потрібно присвоювати йому новий табельний номер?
Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах незалежно від форми
власності, які мають право самостійно
приймати/звільняти працівників. Організація обліку кадрів зазвичай покладається безпосередньо на відділ кадрів. Насамперед для
оформлення особової справи працівника слід
чітко визначитись, з яких документів вона
має складатися. Отже, особовою справою слід
вважати сукупність певних документів, які
містять найповніші відомості про працівника.
І хоча на всіх підприємствах вона оформлюється одразу після прийняття особи на роботу, і чинним законодавством передбачено

терміни зберігання документів, що входять
до неї, порядок ведення особових справ для
підприємств недержавної форми власності
не встановлено. Однак якщо йтиметься про
оформлення особової справи державного
службовця, у цій ситуації варто звернутися
до норм Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства
України з питань державної служби від
22.03.2016 р. № 64.
Отже, особова справа містить:
• особову картку працівника ф. № П-2;
• заяви працівника про прийняття на
роботу, переведення, звільнення тощо;
• копії та витяги з наказів про прийняття,
переміщення, звільнення, оголошення подяк;
• копії особистих документів;
• рекомендації та/або характеристики
тощо.
Тобто вона може містити певну кількість
документів, які визначає власне саме підприємство. Якщо вони все ж таки ведуться на
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підприємстві, заводяться особові справи на
всіх працівників, у т. ч. сумісників.
Оскільки до особової справи входять усі
вищевказані документи, за логікою речей,
для її продовження вони будуть там зберігатися. Однак постає додаткове запитання: чи
залишатимуться актуальними відомості про
працівника, що містяться в цих документах?
Якщо інформація у наявних копіях документів може залишатися тією ж, то питання
щодо продовження старої особової картки
ф. № П-2 не повинно виникати, адже всі її
розділи заповнені попередньою інформацією. Тому особову картку ф. № П-2 потрібно
оформляти нову.
Окрім цього, зауважимо, що під час
оформлення особової справи на копіях документів проставляється підпис працівника, тобто необхідно зробити нові копії
з оригіналів, а працівник має підтвердити
їх достовірність своїм підписом.
Не менш важливим є той нюанс, що особові справи звільнених працівників зазвичай
передаються до архіву підприємства, а отже,
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вилучення їх або певних документів для
оформлення нової або продовження старої
особової справи є неможливим.
Щодо використання табельного номера
зазначимо, що оскільки його присвоєння
не визначено жодним нормативно-правовим актом, порядок присвоєння та зміни
табельного номера підприємство встановлює самостійно. Такий механізм може бути
прописаний окремим пунктом, наприклад,
у Положенні про табельний облік. Правила
його присвоєння досить прості. Необхідно
завести журнал реєстрації табельних номерів
працівників, яких прийнято на підприємство
згідно зі штатним розписом. На підставі дати
прийняття на роботу в хронологічному порядку кожному працівникові присвоюється
табельний номер, який складається з арабських цифр і який не змінюється протягом
усього періоду його роботи. На практиці,
після звільнення працівника табельний
номер іншій особі не присвоюється, проте,
як зазначалося вище, підприємство вправі
вирішувати це питання самостійно.

На ваші запитання відповідає Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Грошова компенсація
та мінімальна зарплата

сини, а не трудові, такі виплати не входять
до фонду оплати праці.

Підприємство виплачує працівнику грошову компенсацію за використання власного автомобіля для службових цілей. Чи належить
вона до складових мінімальної заробітної плати?

Підприємство оплачує своїм працівникам абонементи в спортзали,
оренду житла, лікування тощо. Чи
входять зазначені виплати до складу мінімальної заробітної плати?

Ні, не належить. Відносини щодо використання автомобіля для службових
цілей та виплата компенсації за таке
використання — це цивільно-правові відно-

За структурою заробітна плата поділяється на такі складові:
• основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
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обслуговування, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників
та посадових окладів для службовців;
• додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особ
ливі умови праці. Вона включає доплати,
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами й положеннями,
виплати в рамках грантів, компенсаційні та
інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства
або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.
Деталізує складові заробітної плати Інструкція зі статистики зарплати. Зокрема,
відповідно до пп. 2.3.4 цієї Інструкції до інших
заохочувальних та компенсаційних виплат
належать виплати соціального характеру
в грошовій і натуральній формі:
• витрати в розмірі страхових внесків
підприємств (крім випадків, зазначених
у п. 3.5) на користь працівників, пов’язаних
з добровільним страхуванням (особистим,
страхуванням майна);
• оплата або дотації на харчування працівників, у т. ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях;
• оплата за утримання дітей працівників
у дошкільних закладах;
• вартість путівок працівникам та членам
їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії
або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім
випадків, зазначених у п. 3.2);
• вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості
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проїзду транспортом загального користування;
• інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових
замовлень, абонементів у групи здоров’я,
передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого
працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством).
Відповідно до ст. 31 Закону про оплату
праці при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за
роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу
в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Таким чином, інші заохочувальні та компенсаційні виплати є складовими зарплати та
мали б враховуватися для забезпечення її мінімального розміру. Та в консультаціях фахівців
Мінсоцполітики можна знайти твердження, що
такі виплати не залежать від (не)виконання
працівником норм праці та не є оплатою за
виконану працівником місячну (годинну)
норму праці, а тому їх враховувати не слід.
Чи враховується до мінімальної
заробітної плати матеріальна допомога?
Відповідно до пп. 2.3.3 Інструкції зі
статистики зарплати матеріальна
допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників
(на оздоровлення, у зв’язку з екологічним
станом, крім сум, вказаних у п. 3.31) належить до фонду оплати праці як інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Не належить до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам
у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату
лікування, оздоровлення дітей, поховання.
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У листі від 13.02.2017 р. № 294/0/10117/282 Міністерство соціальної політики
України зазначило, що суми матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при наданні щорічної відпустки, які виплачуються
у розмірі середньої заробітної плати, не
враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня, оскільки
виплачуються працівникові не за виконану
ним роботу та не є елементами заробітної
плати1.

«Дитяча» відпустка відразу
після народження дитини
Жінка, яка виховує одну дитину
віком до 15 років, не використала
щорічної відпустки. Згодом вона
пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами й народила другу дитину. Ця відпустка закінчується 8 серпня, і жінка хоче
взяти невикористану щорічну відпустку
і, оскільки в неї вже двоє дітей віком до
15 років, відпустку «на дітей». Чи має вона
таке право?
Відповідно до ст. 19 Закону про відпустки жінці, яка працює та має двох
або більше дітей віком до 15 років,
надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів.
Зазначена відпустка є соціальною й надається
в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також
не втрачає право на неї в році смерті дитини
або досягнення нею граничного віку для її
надання. Але право на неї має лише жінка,
яка працює. Тому реалізувати своє право
1 «…Виплачуються працівникові не за виконану ним
роботу та не є елементами заробітної плати…». То може
на такі виплати і ЄСВ не слід нараховувати, якщо це плата
не за виконану роботу та не елемент заробітної плати?
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на використання цієї відпустки, зазначає
Міністерство соціальної політики України
в листі від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15,
працівниця може за умови, якщо на день
початку відпустки стаж її роботи в рахунок
року, за який вона просить надати їй відпустку, становить хоча б один день.

«Дитяча» відпустка
за сумісництвом
Чи надається соціальна відпустка
«на дітей» за ст. 19 Закону про відпустки працівниці, яка працює за
сумісництвом?
У листі від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16
Міністерство соціальної політики
України зазначило, що з огляду на
ст. 21, 56 КЗпП у разі роботи за сумісницт
вом, на умовах неповного робочого часу
гарантовано недопущення будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
На роботі за сумісництвом працівник має
право і на соціальні відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами і для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку, підстав для ненадання працівникамсумісникам соціальної відпустки за ст. 19
Закону про відпустки не вбачається. Отже,
«дитяча» відпустка надається і в разі роботи
за сумісництвом.

Оподаткування компенсації
за мировою угодою
Працівника було звільнено з підприємства. Згодом він звернувся до суду
з вимогою про поновлення на роботі, але в ході розгляду справи відмовився
від своїх вимог, а заявив інші — змінити
формулювання та підставу звільнення.
Очікується, що за результатом розгляду
справи буде укладено мирову угоду й працівнику виплатять певну суму коштів. Чи
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можна назвати цю виплату матеріальною
або вихідною допомогою?
Відповідно до ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України мирова
угода укладається сторонами з метою
врегулювання спору на основі взаємних
поступок і може стосуватися лише прав та
обов’язків сторін та предмета позову.
За своїм змістом вона є договором і після
її затвердження суддею має виконуватися як
договір. Законодавство не містить прямого
визначення термінів, які стосувалися б,
зокрема, суми коштів, що можуть бути виплачені однією стороною на користь іншої
за умовами мирової угоди.
У будь-якому разі адвокати сторін за участі
судді знайдуть прийнятні формулювання за
мировою угодою, і бухгалтеру доведеться
мати справу з «готовим» рішенням. А під час
оподаткування суми, що виплачуватиметься колишньому працівникові за мировою
угодою, слід керуватися нормами ПКУ та
Закону про ЄСВ.
Згідно із Законом про ЄСВ об’єктом оподаткування єдиним внеском є витрати на
оплату праці та виплати за договорами цивільно-правового характеру за виконані
роботи (надані послуги). Тому виплату за
мировою угодою, яка є окремим видом
цивільно-правового договору, та ще й виплачується особі, яка не є працівником підприємства, не можна вважати складовою
фонду оплати праці, а через це і об’єктом
оподаткування ЄСВ.
Податковий кодекс відносить до об’єктів
оподаткування ПДФО дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування
матеріальної або немайнової (моральної)
шкоди, крім, зокрема, сум, що за рішенням
суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок
заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю (пп. 164.2.14
ПКУ), і не називає серед доходів, звільнених
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від оподаткування (ст. 165 ПКУ), виплат
за мировими угодами. Тому з точки зору
справляння ПДФО і ВЗ виплату за мировою
угодою на користь колишнього працівника
слід розглядати у складі оподатковуваного
доходу як «інші доходи, крім зазначених
у статті 165 цього Кодексу» (пп. 164.2.20 ПКУ).

Неутримання податку в разі
купівлі нерухомості
Підприємство придбало нерухомість у фізичної особи. Нотаріус не
проконтролював, а підприємство
не утримало й не сплатило до моменту
посвідчення угоди ПДФО та ВЗ. Після
отримання майна та сплати суми коштів,
вказаної в договорі, підприємство за формулою п. 164.5 ПКУ «накрутило» податки
й сплатило їх до бюджету. Яку суму тепер
вказувати у ф. № 1ДФ: зазначену в договорі
чи з «накрученими» податками?
Правильної відповіді на це запитання
немає. У цьому випадку підприємство
припустилося помилки: податковий
агент, який нараховує (виплачує, надає)
оподатковуваний дохід на користь платника
податку, зобов’язаний утримувати податок
із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167
ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ). Тому «накручування»
ПДФО та ВЗ понад суму договору з одного
боку зайве, а з іншого — рятує ситуацію, але
лише частково.
Якщо підприємство вкаже дохід у ф. № 1ДФ
«з накрученими» податками, це не відповідатиме дійсності, адже дохід за договором
інший. Крім того, саме такий дохід вкаже за
фізособою у ф. № 1ДФ нотаріус.
«Накручування» ПДФО та ВЗ понад суму
договору одночасно є свідченням того, що
підприємство сплатило податок за рахунок
власних коштів, що ДФСУ розцінює як додаткове благо (див., наприклад, лист від
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28.12.2016 р. № 28351/6/99-99-13-02-0315), що у свою чергу знову призводить до
виникнення оподатковуваного доходу та
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сплати ПДФО та ВЗ. Через це підприємству
слід вказати у ф. № 1ДФ ще й дохід у вигляді
додаткового блага.

На ваші запитання відповідає СтанІслав СОЛОМОНОВ,
консультант з питань організації праці та заробітної плати

Утверждение графика работы
«с переработкой»
Может ли при суммированном
учете рабочего времени утверждаться график работы, в котором
в учетном периоде продолжительность
рабочего времени превышает нормальное число рабочих часов, определенное в
соответствующих письмах Министерства
социальной политики Украины? В каких
случаях в графике может быть утверждена
неизбежная вынужденная переработка?
Статьей 61 КЗоТ не допускается, чтобы
продолжительность рабочего времени
на учетный период превышала нормальное число рабочих часов. Возможность
применения неизбежной сверхурочной
работы при утверждении графиков работы
на очередной учетный период не исключается Методическими рекомендациями по
применению суммированного учета рабочего времени, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной политики
Украины от 19.04.2006 г. № 1138 (далее —
Методрекомендации № 138).
Так, п. 13 упомянутых Методрекомендаций предусмотрено, что если по характеру
производства невозможно соблюдение законодательной нормы рабочего времени в
установленном учетном периоде и неминуема
необходимость сверхурочного рабочего времени, графики работы (сменности) должны
разрабатываться с таким расчетом, чтобы

норма сверхурочного времени не превышала
120 часов в год (ст. 65 КЗоТ).
При учетном периоде большой продолжительности (более месяца) для
применения сверхурочных работ наиболее возможен исключительный случай,
предусмотренный п. 4 ст. 62 КЗоТ, — недопущение скопления грузов в пунктах
отправки. Другие исключительные случаи, указанные в ст. 62 КЗоТ (в основном
связанные с аварийными ситуациями),
могут быть нормативной причиной применения сверхурочных работ при учетном
периоде небольшой продолжительности,
например, месячной. Примеры документального оформления неизбежной сверх
урочной работы приведены в журнале
«Заработная плата» № 8/2014, с. 40–45.

Утверждение графика работы
«с недоработкой»
Можно ли при суммированном учете рабочего времени утверждать
графики работы с продолжительностью рабочего времени меньше ее
нормальной продолжительности?
Статья 61 КЗоТ не исключает того,
чтобы продолжительность рабочего времени на учетный период
была меньше нормального числа рабочих часов. Виды и характер недоработок,
утверждаемых в графиках работы при
суммированном учете рабочего време-
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ни, рассмотрены в журнале «Заработная
плата» № 6/2017 в статье «О фактических
недоработках при суммированном учете
рабочего времени».
Первые два вида недоработок (для
отдельных исполнителей и для определенной группы работников) возможны при
установлении в учетном периоде неполного
рабочего времени по нормам ст. 56 и 32
КЗоТ. Это компетенция трудового дого-
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вора между работником и работодателем
(ст. 21 КЗоТ).
Вторые два вида недоработок (на весь
учетный период и по графику работы на
отдельные месяцы учетного периода) допускаются при установлении неотработки
рабочих часов по норме ст. 7 Закона Украины
«О коллективных договорах и соглашениях»
от 01.07.1993 г. № 3356-XII. Это компетенция
коллективного договора.

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

Облік розрахунків за договорами
ЦПХ
На якому рахунку відображати розрахунки за договорами цивільноправого характеру з фізичними
особами?
Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 «Витрати» сума винагороди за договором цивільно-правового характеру
(далі — ЦПХ) включається до складу витрат,
оскільки нарахування такої суми призводить
до збільшення зобов’язань. Відповідно, сума
винагороди за договором ЦПХ включається до
собівартості готової продукції (робіт, послуг)
у складі загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут тощо залежно від
призначення робіт і послуг, виконаних або
наданих фізичною особою за договором ЦПХ.
Отже, сума зазначеної винагороди списується в дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94, а
от який рахунок кредитувати, однозначної
думки немає, оскільки такі розрахунки можна
відображати за кредитом субрахунків:
• 663 «Розрахунки за іншими виплатами»;
• 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

• 631 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками»;
• 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».
У кожного фахівця, який пропонує той
чи інший варіант, «своя правда». Так, ті, хто
пропонує субрахунок 663, посилаються на
те, що Інструкція зі статистики зарплати не
встановлює відмінностей між працівниками,
найнятими на умовах трудового договору,
і фізособами, які виконують роботи/надають послуги за договором ЦПХ (відносить
їх до «інших категорій працівників»). Тому
такі фахівці радять розрахунки з найманими
працівниками проводити за субрахунком 661,
а за договорами ЦПХ — за субрахунком 663.
У свою чергу ті, хто використовує субрахунок 631, вважають, що договір ЦПХ на
виконання робіт, надання послуг тощо — це
такий же договір, який міг би укладатися
і з юридичними особами, тому потрібно
застосовувати саме такий субрахунок. Ще
й зазначають, що прострочену заборгованість із зарплати не можна списувати як
безнадійну, а прострочену заборгованість
з оплати виконаних робіт або наданих послуг за договором ЦПХ — можна, тому суму
винагороди не слід відображати на одному
рахунку із зарплатою (тобто на рахунку 66).
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На думку автора, найбільш «нейтральним»
є субрахунок 685 «Розрахунки з іншими
кредиторами». Якщо договором ЦПХ передбачена ще й виплата авансу, то можна
застосовувати субрахунок 377 «Розрахунки
з іншими дебіторами» з подальшим закриттям на субрахунок 685 при нарахуванні
винагороди.

Розрахунок нормативу робочих
місць з працевлаштування
інвалідів
На підприємстві працює жінка —
інвалід ІІІ групи, яка зараз перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Чи враховувати її під час розрахунку
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів?
Ні, не враховувати. Підпунктом 3.2.2
Інструкції зі статистики кількості
працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України
від 28.09.2005 р. № 286, встановлено, що під
час обчислення середньооблікової кількості
штатних працівників облікового складу
враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені в п. 2.4, 2.5 цієї
Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами або для догляду за дитиною до
досягнення нею віку, передбаченого чинним
законодавством або колективним договором
підприємства, включаючи тих, які усиновили
новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.8 і 2.5.9 згаданої
Інструкції). Облік цих категорій працівників
ведеться окремо.
Отже, в рядку 01 Звіту про зайнятість і
працевлаштування інвалідів (ф. № 10-ПІ
(річна), затверджена наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від
10.02.2007 р. № 42) зазначається середньо-
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облікова кількість штатних працівників за
рік без урахування осіб, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами
або для догляду за дитиною.
У рядку 02 цього ж звіту зазначається
середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного
законодавства встановлено інвалідність,
також без урахування осіб, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами
або для догляду за дитиною.
Виходячи із зазначеного, для дотримання
нормативу на час відпустки для догляду за
дитиною цієї працівниці необхідно праце
влаштувати інваліда.

Переривання «декретної»
відпустки та вихід на роботу
Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, зателефонувала на роботу й повідомила,
що хоче перервати таку відпустку і стати
до роботи. Чи необхідно їй подавати про
це заяву керівнику підприємства? Що має
бути вказано в наказі?
Якщо жінка бажає перервати відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
вона має подати відповідну заяву на ім’я
керівника підприємства, в якій зазначити
дату виходу на роботу. При цьому день подання працівницею заяви і день виходу на
роботу можуть не збігатися: заява має бути
подана принаймні в день, що передує дню
виходу на роботу.
Це пов’язано з тим, що, як правило, на час
відпусток працівниці у зв’язку з вагітністю та
пологами та/або для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку на її робоче
місце приймають за строковим трудовим
договором іншу працівницю (іншого працівника), і її (його) звільнення має відбуватись
у встановленому законодавством порядку.
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Переддень виходу основної працівниці на
роботу буде днем закінчення строкового
трудового договору з іншою працівницею
(працівником).
Керівник підприємства має видати два
накази: про припинення відпустки для догляду за дитиною основної працівниці та
про звільнення працівниці або працівника,
прийнятих за строковим трудовим договором.
Зміст наказу про припинення відпустки
для догляду за дитиною може бути таким:
«Макаренко Олені Іванівні, бухгалтеру ІІ категорії, у зв’язку з перериванням відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку приступити до роботи з
04 вересня 2017 р.
Підстава: заява Макаренко О. І.».

Розрахунок середньої зарплати за
час військових зборів
За які дні (робочі чи календарні)
виплачується працівнику середня
зарплата за дні участі у військових
зборах?
Основним документом, у якому деталізовано порядок розрахунку та
проведення виплат працівникам,
призваним на військові збори, є Інструкція про умови грошового забезпечення
та заохочення військовозобов’язаних та
резервістів, грошової виплати резервістам,
затверджена наказом Міністерства оборони
України від 12.03.2007 р. № 80 (далі — Інструкція № 80).
Пунктом 8 цієї Інструкції встановлено, що
особам, призваним на збори, виплачується
заробітна плата за відпрацьований час до
припинення роботи у зв’язку з від’їздом на
збори, а також середня зарплата за перші
півмісяця зборів. За решту часу перебування
на зборах середній заробіток виплачується
у строки, встановлені на підприємстві для
виплати зарплати.
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Середній заробіток працівникам, призваним на військові збори, обчислюється
з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100). Середня
зарплата в цьому випадку розраховується
виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю
виклику на збори. При цьому Порядком
№ 100 не передбачено, що зазначені місяці
мають бути повністю відпрацьовані. Тобто
якщо протягом останніх двох розрахункових місяців відпрацьовано хоча б один
день, то середня зарплата розраховується
виходячи із зарплати, нарахованої за цей
день.
Виплати, які включаються та не включаються до розрахунку, а також особливості обчислення середньої зарплати в
разі, якщо працівник не працював у розрахунковому періоді або в нього не було
виплат, визначені п. 3 і 4 Порядку № 100.
Середньоденна зарплата визначається
діленням суми зарплати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі
дні на кількість відпрацьованих робочих
днів за цей період.
Згідно з п. 8 Порядку № 100 виплати,
що обчислюються із середньої зарплати за
останні два місяці, нараховуються шляхом
множення середньоденного заробітку на
число робочих днів, а у випадках, передбачених законодавством, — календарних
днів, які мають бути оплачені за середнім
заробітком.
Зважаючи на те, що Інструкцією № 80
та іншими нормативними актами не передбачено жодних додаткових вимог щодо
оплати працівникам, призваним на військові збори, календарних днів перебування
на них, вважаємо, що розрахунок середньої зарплати слід проводити виходячи з
кількості робочих днів, що припадають на
такий період.
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Переміщення працівника між
структурними підрозділами
Торговельне підприємство має в одному місті два магазини. В одному
з них планується скорочення працівників, й одна з працівниць відмовляється від переведення на роботу до іншого
магазину у зв’язку з його територіальною
віддаленістю. Чи можна перевести таку
працівницю без її згоди?
Відповідно до частини другої ст. 32
КЗпП не вважається переведенням
на іншу роботу та не потребує згоди
працівника переміщення його на тому ж
самому підприємстві на інше робоче місце,
в інший структурний підрозділ у тій самій
місцевості, доручення роботи на іншому
обладнанні або приладах у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої
трудовим договором. Тобто в разі переміщення працівника зберігається його посада
й умови праці, змінюється лише структурний
підрозділ.
Але з цього правила, вважаємо, є один
виняток. Переміщення може бути визнано нелегітимним, якщо під час укладення
трудового договору було обумовлено, що
працівниця приймається на роботу саме в
цей магазин. Це випливає з п. 2.14 Інструкції про трудові книжки. До графи 3 розділу
«Відомості про роботу» трудової книжки
вноситься запис: «Прийнято (призначено)
до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на
дільницю, виробництво (із зазначенням їх
конкретного найменування, а також роботи,
професії або посади та присвоєного розряду)».
Це можливо, наприклад, якщо місто велике,
і працівниці доведеться їздити на роботу в
інший його кінець, а вона під час укладення
трудового договору планувала працювати
поблизу свого місця проживання.
При цьому слід пам’ятати, що згідно зі
ст. 114 КЗпП, якщо в результаті переміщення
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працівника зменшується заробіток із незалежних від нього причин, йому провадиться
доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців із дня переміщення.
Нагадуємо, що в разі запровадження
процедури скорочення посади, яку обіймає
зазначена працівниця, необхідно дотримуватись вимог ст. 492 КЗпП. Так, спочатку
керівництво підприємства має запропонувати
їй роботу в згаданому другому магазині на
аналогічній посаді або іншу роботу — за
умови відповідності працівниці кваліфікаційним вимогам.
Якщо ж працівниця категорично відмовляється працювати в другому магазині,
підприємство має право звільнити її на
підставі п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП із
виплатою вихідної допомоги в розмірі не
менше середнього місячного заробітку.

Оподаткування коштів,
сплачених за участь працівника
у семінарі
Працівник їде на семінар, за участь
в якому сплачено роботодавцем. Чи
оподатковувати такі кошти?
Участь у семінарах (конференціях,
форумах) передбачає отримання
інформаційно-консультаційних послуг на підставі договору, укладеного з
організатором заходу. Якщо за умовами
такого договору на семінар запрошено,
інтереси якої представлятиме працівник,
то сума, сплачена роботодавцем за участь
такого працівника, не вважатиметься його
доходом та об’єктом оподаткування ПДФО та
ВЗ. Якщо ж на семінар запрошено особисто
працівника як одержувача інформаційноконсультаційних послуг, то суму, сплачену
роботодавцем за участь працівника в цьому
заході, слід розглядати як дохід, отриманий
у вигляді додаткового блага, з відповідним
оподаткуванням.

УЧЕТ И НАЛОГИ
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Прийняття

та звільнення
головбуха:
процедурні питання
Під час звільнення головного бухгалтера підприємство зазвичай намагається одночасно вирішити питання про прийняття
на роботу нового. У зв’язку з цим постають питання, як і коли
звільнити попереднього працівника, як передати справи та
кому, яка процедура прийняття нового головного бухгалтера.
Про це та інше — у статті
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Г

оловний бухгалтер є таким же пра
цівником, як і всі інші, тому КЗпП не
визначає якихось особливих підстав чи
правил його звільнення. Тобто головбух має
право, наприклад, за два тижні попередити
роботодавця про своє звільнення і в останній
день строку вимагати повного розрахунку
та видачі трудової книжки; а якщо головбух
брав участь у конкурсі на зайняття посади
держслужби — то й на наступний день. Те ж
саме можна стверджувати і щодо керівника
підприємства. Але головний бухгалтер, як
і керівник підприємства, хоч і «звичайні»
працівники з точки зору КЗпП, та через
покладені на них обов’язки неформально
набувають спеціального статусу, що тягне
за собою деякі підготовчі заходи, що пере
дують їх звільненню. Одним з таких заходів
є передавання справ. Тому ситуацію щодо
прийняття та звільнення головбуха слід
розглядати не з прийняття нового голов
буха, як зазвичай ведеться, а зі звільнення
нинішнього працівника. Залежно від при
чини його звільнення термін проведення цієї
процедури може бути різним. І незважаючи
на те, що законодавчо такий механізм не
передбачений, розпочати слід з так званого
передавання справ.

Передавання справ
Головний бухгалтер (за невеликими ви
нятками на малих підприємствах) не є мате
ріально відповідальною особою, тож постає
запитання, які справи він має передати?
Згідно з посадовими обов’язками, що міс
тяться в розділі 1 «Професії керівників, про
фесіоналів, фахівців та технічних службовців»
Випуску 1 «Професії працівників, що є загаль
ними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, головний
бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського
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обліку, дотримуючись єдиних методологічних
засад, встановлених Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі —
Закон № 996), з урахуванням особливос
тей діяльності підприємства та технології
оброблення облікових даних. Тобто за своїми
обов’язками головний бухгалтер:
• забезпечує складання на основі даних
бухгалтерського обліку фінансової звітнос
ті підприємства, підписання її та подання
в установлені строки користувачам;
• здійснює заходи щодо надання повної,
правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та
рух коштів підприємства;
• бере участь у підготовці та подан
ні інших видів періодичної звітності, які
передбачають підпис головного бухгалте
ра, до органів вищого рівня відповідно до
нормативних актів, затверджених форм та
інструкцій;
• за погодженням з власником (керів
ником) підприємства забезпечує перера
хування податків та зборів, передбачених
законодавством, проводить розрахунки
з іншими кредиторами відповідно до дого
вірних зобов’язань;
• здійснює контроль за веденням касо
вих операцій, раціональним та ефективним
використанням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів;
• бере участь у проведенні інвентариза
ційної роботи на підприємстві, оформленні
матеріалів, пов’язаних із нестачею та від
шкодуванням втрат від нестачі, крадіжки
і псування активів підприємства тощо.
Як передати іншому працівнику обов’язки
на кшталт «здійснює...», «бере...», «забезпе
чує...»? Адже робота головного бухгалтера
матеріалізована у бухгалтерській та подат
ковій звітності, яка під його керівництвом
і ним особисто готується та підписується
і яка підтверджує фінансове становище під
приємства на певну дату. І підтверджується
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воно наявними первинними документами
та бухгалтерськими регістрами.
Тому коли ми кажемо, що за актом го
ловний бухгалтер має передати справи, це
означає, що в акті слід зафіксувати останні
ключові показники фінансової звітності,
дані бухгалтерських регістрів, наявність
документів тощо. Наскільки детально слід
відобразити ті чи інші показники — ви
рішувати підприємству. Адже одна справа,
якщо звільняється головний бухгалтер ма
лого підприємства, у підпорядкуванні якого
перебувають один-два бухгалтери, і зовсім
інша — головний бухгалтер великого підпри
ємства, де є заступник головного бухгалтера
та ще кілька десятків бухгалтерів, кожний
з яких відповідальний за свою ділянку обліку
і які залишаються працювати далі.
Отже, усі справи, пов’язані зі здаванням
фінансової, податкової та статистичної звіт
ності, мають бути передані. Найчастіше
в таких випадках практикують проведення
інвентаризації відповідно до п. 7 Положення
про інвентаризацію активів та зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, оскільки
вона проводиться з метою забезпечення до
стовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємства.
Для цього видається наказ про визначення
порядку її проведення, а саме про створення
інвентаризаційної комісії (якщо немає по
стійно діючої), виконання підготовчих дій,
безпосереднє проведення інвентаризації та
її результати.
Перевірка справ, як правило, завершуєть
ся складанням акта приймання-передавання
справ. Оскільки форми такого документа
законодавством не затверджено, він може
бути складений у довільній формі. Зазвичай,
акт складається у двох примірниках з метою
надання його двом особам — приймаючій
стороні та тій, яка передає справи. І саме
на цьому етапі можуть виникнути певні
непорозуміння.
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«Приймаючий» головбух
Логічно, що прийняти справи має нова
особа, яка обійматиме посаду головного
бухгалтера. Але з кадрової точки зору дві
особи займати одну й ту ж посаду не мо
жуть, як і не може бути двох посад з назвою
«Головний бухгалтер». Тому доки триватиме
інвентаризація та приймання-передавання
справ до штатного розпису можна ввести
«проміжну» штатну одиницю — заступника
головного бухгалтера або помічника головного бухгалтера. Якщо у штаті вже
є заступник головного бухгалтера, але він
не стає головним, можна ввести ще одну
посаду заступника головного бухгалтера,
адже підприємство самостійно визначає
штат працівників.
Процедура введення посади «Помічник
головного бухгалтера» до штатного розпису
не відрізняється від введення у штат будь-якої
іншої посади. Якщо одна чи друга посада
вже передбачена підприємством і її займає
певна особа, вона може прийняти ці справи
з метою передавання їх новому керівнику.
Але в такому разі слід бути готовим до того,
що знову доведеться проводити передаван
ня справ із складанням акта, адже новий
головбух буде зацікавлений, щоб оперувати
достовірними вихідними даними тощо.
Водночас не буде помилкою прийняття
справ керівником підприємства. Окрім цього,
він може взяти на себе функцію з ведення
бухгалтерського та податкового обліку, адже
згідно зі ст. 8 Закону № 996 відповідальність
за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення
всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених доку
ментів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповнова
жений орган (посадова особа), який керує
підприємством відповідно до законодавства
та установчих документів.

23

24

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Зауважимо, що підприємство може об
рати для себе самостійне ведення бухгал
терського обліку та складання звітності
безпосередньо власником або керівником
підприємства.1

Звільнення головбуха
Законодавство наділяє обидві сторони
трудового договору правом односторон
нього припинення встановлених між ними
трудових відносин. Крім звільнення за
ініціативою роботодавця працівник має
право звільнитися з власного бажання,
ставши ініціатором звільнення та повідо
мивши це керівнику підприємства. Через
те що трудовий договір, укладений на
невизначений строк (у т. ч. строковий
трудовий договір), до закінчення строку
його дії може бути розірваний робото
давцем винятково у випадках, визначе
них законом, а також із дотриманням
встановленого законодавством порядку,
звільнення за ініціативою роботодавця
в контексті цієї статті не розглядатиметься.
Розірвання трудового договору за власним
бажанням працівника та за угодою сторін
є більш актуальним у цих ситуаціях.
Законодавством у разі звільнення за
угодою сторін (порівняно із розірванням
трудового договору, укладеного безстроково,
за власним бажанням працівника за ст. 38
КЗпП) не встановлено наявності поважних
причин для припинення трудових відносин
та строку попередження. Отже, трудовий
договір (у т. ч. строковий) може бути при
пинено в будь-який час. Головним у цьому
виступає домовленість сторін, а саме праців
ника та роботодавця. Наголосимо, що в разі
розгляду спорів щодо звільнення за п. 1 ст. 36
КЗпП увага звертається саме на наявність
1 Ця форма організації бухгалтерського обліку не може
застосовуватися на підприємствах, звітність яких згідно із
законодавством має оприлюднюватися, та в бюджетних
установах.
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такої домовленості. Лише в цьому випадку
договір припиняється у строк, визначений
сторонами. Анулювання такої домовленості
може мати місце лише за взаємної згоди
щодо цього роботодавця та працівника.
У разі бажання головного бухгалтера
звільнитися за угодою сторін роботодавець
може не погодитися на таке звільнення через
відсутність передавання справ, і тому звіль
нення головного бухгалтера за цієї підстави
буде неможливим.
Якщо роботодавець погоджується на звільнення працівника за угодою сторін, але
в заяві дата звільнення не зазначена, днем
звільнення по суті є дата, з якої керівник по
годжується звільнити працівника. У такому
разі, для убезпечення підприємства від не
приємних моментів, кадровій службі слід
вести внутрішній журнал реєстрацій заяв
або зареєструвати цей документ як вхідний
у канцелярії чи службі діловодства.
Якщо головний бухгалтер має бажання
розірвати трудовий договір, укладений без
строково, за власним бажанням за ст. 38
КЗпП, то для правомірного припинення
трудових відносин він має попередити ро
ботодавця про свій намір письмово. Окрім
цього, законодавством передбачено тер
мін такого попередження — за два тиж
ні. Згаданого порядку слід дотримуватися
в разі, якщо відсутні поважні причини для
розірвання договору. На практиці це від
бувається шляхом написання працівником
заяви про звільнення.
Двотижневий строк відлічується згідно
з нормами ст. 2411 КЗпП, у якій зазначено,
що строк, обчислюваний тижнями, закінчу
ється у відповідний день тижня. Зауважимо,
що цей строк обчислюється з дати фактич
ного попередження роботодавця, яка може
як збігатися з датою, вказаною в заяві, так
і не збігатися. Отже, якщо працівник подає
заяву про звільнення у п’ятницю 11 серпня,
а керівник її візує в понеділок 14 серпня,
то й звільнення працівника відбудеться
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в понеділок, проте через два тижні — тобто
28 серпня.
Окрім цього, ініціювати своє звільнення
за власним бажанням головний бухгалтер
може зручною для нього датою за умови
наявності поважних причин, у разі виник
нення яких роботодавець буде зобов’язаний
розірвати трудовий договір саме в той строк,
на якому наполягає працівник. До таких
причин належать:
• переїзд на нове місце проживання;
• переведення чоловіка або дружини на
роботу в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу;
• неможливість проживання в цій місце
вості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність;
• догляд за дитиною до досягнення нею
14 років або дитиною-інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї відпо
відно до медичного висновку або інвалідом
I групи;
• вихід на пенсію;
• прийняття на роботу за конкурсом.
Зазначимо, що з огляду на текст цієї час
тини ст. 38 КЗпП, наведений перелік не
є вичерпним. Отже, за умови достатнього та
достовірного підтвердження інші причини
також можуть визнаватися поважними для
звільнення працівника в строк, на якому він
наполягає.
Слід наголосити, що під час звільнення
керівників бухгалтерських підрозділів до
волі часто виникають конфліктні ситуації.
Це може призвести до погіршення стану
здоров’я працівника та його звернення за до
помогою до медичного закладу. Як у такому
разі бути із передаванням справ та власне
звільненням цього працівника?
Нагадаємо, що звільнення за ст. 38 КЗпП
належить до розірвання трудового договору
з ініціативи працівника. Як відомо, вона не
містить обмежень щодо звільнення праців
ника в період тимчасової непрацездатності.
Заборона щодо звільнення в такий період
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передбачена ст. 40 (крім звільнення за п. 5
цієї статті) та 41 КЗпП, які кваліфікуються як
розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця. Таким чином, звільнення пра
цівника за ст. 38 КЗпП у період тимчасової
непрацездатності вважатиметься правомір
ним та вичерпаним на відміну від передаван
ня справ. Але водночас утримати працівника на робочому місці триваліший період
(більше двотижневого строку) для переда
вання справ після одужання роботодавець
не в змозі. А отже, прийняти справи немає
від кого. У такому випадку рекомендуємо
шукати інших шляхів вирішення цього
питання.
Звільнення оформляється шляхом видання відповідного наказу. У ньому обов’язково
зазначається, коли та на якій підставі припи
няються трудові відносини. Згідно зі ст. 116
КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки пра
цівникові виплачуються всі належні суми:
заробітна плата, грошова компенсація за
невикористану відпустку. Зазначені суми
виплачуються працівнику в день звільнен
ня. У разі їх невиплати з вини роботодавця
у встановлені строки, за відсутності спору
про їх розмір підприємство має виплатити
працівникові його середній заробіток за весь
час затримки по день фактичного розрахунку
(ст. 117 КЗпП).
У день звільнення працівник має отри
мати належно оформлену трудову книжку,
бути ознайомлений з усіма документами,
а кадрова служба зафіксувати їх отримання.

Прийняття нового головбуха
Під час працевлаштування нового пра
цівника кадровику потрібно звернути увагу
на перелік документів, що надаються в разі
прийняття його на роботу. Документи, які
має надати головний бухгалтер, нічим не
відрізняються від тих, які має надавати
будь-яка інша особа. Отже, під час його
працевлаштування подаються: паспорт;
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трудова книжка (за умови, що ця особа буде
основним працівником); документ про освіту; довідка про присвоєння ідентифікацій
ного номера платника податків; свідоцтво
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (за наявності); військовий кви
ток або посвідчення про приписку до при
зовної дільниці (для військовозобов’язаних
і призовників) (за наявності); документ про
стан здоров’я (за наявності); свідоцтво про
народження дитини (дітей) (за наявності)
та інші документи, які можуть давати особі
права на трудові пільги та гарантії (наприк
лад, посвідчення особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи) (за
наявності). Після зняття копій оригінали
документів повертаються їх власнику, який
своїм підписом засвідчує ці копії.
Чинним законодавством передбачено,
що трудовий договір може укладатися як
в усній, так і в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим у ви
падках, визначених ст. 24 КЗпП. Проте незалежно від форми його укладання цей
факт оформляється наказом про прийняття
на роботу.
Спочатку кадрова служба готує проект
наказу, для чого можна скористатися типо
вою формою № П-1 «Наказ (розпорядження)
про прийняття на роботу», затвердженою
наказом Державного комітету статисти
ки України від 05.12.2008 р. № 489. Проте
оформлення наказу про прийняття на роботу
допускається і на бланку підприємства, тобто
з наявністю усіх реквізитів, що містяться
в типовій формі № П-1.
Проект наказу про прийняття на роботу
головного бухгалтера, за потреби, може
візуватися посадовими особами підпри
ємства: начальником юридичного відділу,
заступником керівника підприємства. Після
підписання керівником підприємства наказ
реєструється, і працівник має з ним озна
йомитися під підпис. Поряд із підписом він
зазначає й дату ознайомлення.
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Описаний порядок прийняття працівника
на роботу включає ще один не менш важ
ливий нюанс — це подання повідомлення
ДФСУ про прийняття особи на роботу, адже
згідно зі ст. 24 КЗпП працівник не може
бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на робо
ту в порядку, встановленому постановою
КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413).
Положеннями Постанови № 413 визна
чено, що роботодавець подає повідомлення
про прийняття працівника на роботу або
засобами електронного зв’язку з викорис
танням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб згідно з вимогами законо
давства у сфері електронного документообігу
та електронного підпису, або на паперових
носіях разом із копією в електронній формі,
або на паперових носіях, якщо трудові до
говори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами.
Згаданою Постановою також чітко визна
чено норму щодо подання повідомлення про
прийняття працівника на роботу до початку
роботи за укладеним трудовим договором.
На практиці оформлення особи на роботу
відбувається за день-два до планової дати по
чатку трудових відносин шляхом укладення
трудового договору. Трудовий договір — це
угода між працівником і роботодавцем, за
якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з дотриман
ням внутрішнього трудового розпорядку,
а роботодавець — виплачувати працівни
ку заробітну плату й забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання цієї роботи,
що передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін
(ст. 21 КЗпП).
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Як зазначалося вище, трудовий договір
укладається як в усній, так і в письмовій
формі, а його укладення в будь-якій формі
оформляється наказом роботодавця про
прийняття працівника на роботу. Отже, після видання наказу повідомлення про прий
няття працівника на роботу направляється
до податкового органу, а працівник (власне
головний бухгалтер) може бути допущений
до роботи (частина третя ст. 24 КЗпП).
Якщо нова особа, яка обійматиме посаду
головного бухгалтера, уже працює на посаді
його заступника або помічника, призначен
ня на посаду головного бухгалтера можна
здійснити шляхом переведення із займаної
на сьогодні посади одразу після звільнення
нинішнього працівника. Тобто якщо звільнен
ня відбуватиметься, наприклад, 21 серпня,
то переведення — 22-го.
У разі прийняття нового працівника після
звільнення теперішнього наказ про його
прийняття може бути виданий тією ж датою,
що й звільнення, адже потрібно подати по
відомлення про прийняття працівника на
роботу. Оскільки обидва накази є кадровими,
наказ про звільнення має передувати наказу
про прийняття.
Окрім вищенаведеного зауважимо, що
прийняття головного бухгалтера супроводжу
ється інформуванням про зміну головного
бухгалтера підприємства контролюючих
органів і банку, а також візитом до держав
ного реєстратора.

Наслідки зміни головбуха
Як зазначалося на початку статті, головний
бухгалтер вважається «звичайним» праців
ником лише з точки зору КЗпП. З точки зору
господарського, цивільного та податкового
законодавства до зміни головного бухгалтера
висуваються окремі вимоги.
Так, відповідно до ст. 9 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та гро
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мадських формувань» від 15.05.2003 р.
№ 755-IV до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підпри
ємців та громадських формувань (далі —
ЄДР) має обов’язково вноситися інформація
про юридичну особу, серед якої, зокрема,
відомості про керівника юридичної особи,
а за бажанням юридичної особи — також
про інших осіб, які можуть вчиняти дії від її
імені, у т. ч. підписувати договори, подавати
документи для державної реєстрації тощо
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народжен
ня, реєстраційний номер облікової картки
платника податків), дані про наявність об
межень щодо представництва юридичної
особи. Якщо серед таких «інших осіб» в ЄДР
було внесено інформацію про головбуха, то
ці відомості слід змінити.
Усі юридичні особи мають розрахункові
рахунки в банку. Однією з умов його відкриття є картка із зразком підписів осіб, яким
надано право розпоряджатися рахунком
і підписувати розрахункові документи, та
зразком відбитка печатки (за наявності).
Право першого підпису належить керівнику
юридичної особи, якій відкривається раху
нок, а також іншим уповноваженим особам,
а право другого підпису — головному бух
галтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи
іншим уповноваженим на це особам.
Відповідно до п. 18.13 Інструкції про
порядок відкриття, використання і закрит
тя рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою НБУ
від 12.11.2003 р. № 492, у разі заміни або
доповнення хоча б одного з підписів по
дається нова картка зі зразками підписів
усіх осіб, які мають право першого або
другого підпису, засвідчена в установле
ному порядку.
Наступна інстанція, яку слід проінфор
мувати про зміну головбуха, — податковий
орган. Коли юридична особа — платник
податку береться на облік в податковому
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органі, то відповідно до норм Порядку обліку
платників податків і зборів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
09.12.2011 р. № 1588, вона подає заяву за
ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про осо
бу, відповідальну за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку». Відповідно
в разі зміни головного бухгалтера необхідно
подати нову заяву за ф. № 1-ОПП з познач
кою «Відомості про особу, відповідальну за
ведення бухгалтерського та/або податкового
обліку», у якій заповнюються розділи 1, 2, 4
та 10. Змінюються відомості про головбуха
й у Єдиному банку даних юридичних осіб
на підставі реєстраційної заяви платника
податку на додану вартість (про реєстра
цію, перереєстрацію або внесення змін)
за ф. № 1-ПДВ (у такому разі ф. № 1-ОПП
можна не подавати).
І останнє, що слід зробити в разі зміни
головбуха — змінити електронні цифрові
підписи (ЕЦП): скасувати посилені старі
сертифікати ЕЦП, згенерувати нові та пере
укласти договір про визнання електронних
документів з податковим органом за основ
ним місцем обліку до граничних термінів
подання податкової звітності. Якщо на зміну
ЕЦП можна витратити годину-півтори, то
переукладення договору потребує більше
часу, що слід враховувати.
Таким чином, з наведеного зрозуміло,
що за КЗпП звільнити головного бухгалтера
справді неважко. Куди важче «звільнити»
його від бухобліку та податків.
І ще одне запитання, яке цікавить усіх
без винятку бухгалтерів: чи покладається
на нового бухгалтера відповідальність за
помилки попереднього бухгалтера?
Статтею 9 Кодексу України про адмі
ністративні правопорушення визначено,
що адміністративним правопорушенням
(проступком) визнається протиправна,
винна (умисна або необережна) дія чи без
діяльність, яка посягає на громадський по
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рядок, власність, права і свободи громадян,
на встановлений порядок управління і за
яку законом передбачено адміністративну
відповідальність.
У ст. 2 Кримінального кодексу Украї
ни (далі — ККУ) зазначено, що підставою
кримінальної відповідальності є вчинення
особою суспільно небезпечного діяння, яке
містить склад злочину, передбаченого цим
Кодексом. Злочином є передбачене цим Ко
дексом суспільно небезпечне винне діяння
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину (ст. 11 ККУ).
Чи може одна особа відповідати за проти
правні, винні дії чи бездіяльність іншої особи?
Той факт, що особа, яку буде прийнято
на посаду головного бухгалтера, приймає за
актом справи, аж ніяк не означає, що цим
самим попередній бухгалтер передає їй свої
(можливі) злочини чи адмінпорушення,
зокрема вину, і звільняється від відпові
дальності, а новий бухгалтер бере на себе
зобов’язання нести за них відповідальність.
В акті приймання-передавання справ між
бухгалтерами фіксується загальний стан
обліку, наявні фінансові результати, сальдо
за рахунками обліку та дані податкових де
кларацій, наявність документів тощо. Тому
незалежно від того, чи складався акт та/або
проводилася перевірка (внутрішня, ауди
торська, податкова тощо) під час передання
справ, новий головбух не може відповідати
за правопорушення, учинені попереднім
головбухом.
Новий бухгалтер може нести відповідаль
ність тільки в тій частині, що стосується
його особистих протиправних, винних дій
чи бездіяльності, що також є злочином,
наприклад, недонесення про злочин чи
про його підготовку, виявлені під час пе
редавання справ. Але й у такому випадку
притягнення попереднього бухгалтера до
відповідальності можливе тільки після до
ведення його вини.

Сегодня в рубрике:

Оплата труда в двойном
размере: документы
по оплате за сверхурочную
c. 29
работу

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Оплата труда

в двойном размере:
документы по оплате
за сверхурочную работу
В статье речь идет о документальном оформлении внутренних нормативных положений и распорядительных действий
по оплате труда в двойном размере за сверхурочную работу
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апомним, что сверхурочной считается работа сверх установленной
продолжительности рабочего дня
(ст. 62 КЗоТ). То есть законодательное установление продолжительности рабочего дня
регулируется с учетом поденного (ст. 52
и 53 КЗоТ) и суммированного (ст. 61 КЗоТ)
режимов учета рабочего времени1.
Работа после окончания рабочего времени может юридически квалифицироваться
как сверхурочная, если она выполнена
по указанию работодателя. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются
и привлечение к ним возможно только
в исключительных случаях, оговоренных
в п. 1–5 части третьей ст. 62 КЗоТ. Это, прежде всего, работы, необходимые для обороны страны, предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного устранения их последствий. Сверхурочные работы
не должны превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год
(ст. 65 КЗоТ).

Внутренние документы
с положениями о работе
В приложении 1 в пункте 13 Правил
внутреннего трудового распорядка (далее —
Правила) приводятся примеры положений
о режимах труда и отдыха. Пункт 18 Правил содержит положение о сверхурочной
работе, определенное по законодательным
нормам.
В приложении 2 приведен фрагмент коллективного договора с нормами по организации работ в сверхурочное время с особен
ностями при поденном и суммированном
учете рабочего времени. Эти нормы — руководство к правомерному выполнению соответствующих распорядительных действий.
1 Подробнее см. журнал «Заработная плата» № 7/2017,
с. 33.
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Организация применения
сверхурочных работ
В приложениях 3, 4, 5 приведены примеры информационно-распорядительных
документов по подготовке приказа о применении сверхурочных работ.
В заявке профкому на разрешение в проведении сверхурочных работ (приложение 3)
обосновывается исключительность ситуации
их применения.
Профсоюзный комитет учитывает не только основания привлечения к сверхурочным
работам, но и предельные нормы по их применению, а также контингент лиц, которых
в соответствии со ст. 63 КЗоТ запрещается
привлекать к сверхурочным работам. Поэтому в заявке работники, привлекаемые
к сверхурочным работам, указываются персонально. И это обязывает работодателя уже в
проекте приказа по этому вопросу соблюсти
соответствующие требования законодательства, например, получить заявление
работающего пенсионера (приложение 5)
о согласии работать сверхурочно.
В заявке профсоюзному комитету работодатель как инициатор проведения сверхурочных работ доказательно убеждает профком
в необходимости и законности их проведения. Если профсоюзная организация на
предприятии отсутствует, то разрешение на
проведение сверхурочных работ ни у кого
не запрашивается, но при этом необходимо
наличие исключительных условий их проведения и соблюдение предельных норм
применения этих работ.
Разрешение профсоюзного комитета на
проведение сверхурочных работ должно
быть получено до издания приказа об их
проведении, что следует из норм ст. 64 КЗоТ:
«Сверхурочные работы могут проводиться
с разрешения профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации». Таково
толкование ст. 64 КЗоТ содержится и в п. 1
комментария к ст. 64 КЗоТ (Ротань В. Г.,
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Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический
комментарий к законодательству Украины
о труде. — 11-е изд. — К.: Правова єдність,
2010. — с. 212; далее — Комментарий от
2010 г.).
Однако в экстренных случаях (стихийное
бедствие, авария, невыход сменщика), когда получить предварительное разрешение
невозможно, сверхурочные работы могут
быть произведены с последующим разрешением профсоюзного комитета. Это
следует из п. 2 Комментария от 2010 г.
к ст. 64 КЗоТ.
Напомним, что применение неизбежных
сверхурочных работ при суммированном
учете рабочего времени оформляется не
специальным приказом, а приказом об утверждении графиков работы (сменности)
на весь учетный период (п. 13 Методических рекомендаций по применению суммированного учета рабочего времени, утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины от
19.04.2006 г. № 138; далее — Методрекомендации № 138).
В приложении 6 — пример приказа
о применении сверхурочных работ.
Уточним особенности социально-трудовых отношений при сверхурочной работе. Если не нарушено действующее законодательство по привлечению работника
к сверхурочным работам, последний не вправе отказаться от их выполнения. Его отказ
в этом случае влечет за собой дисциплинарную ответственность. Но работник может
отказаться от выполнения сверхурочных
работ, если при его привлечении к этим
работам нарушено действующее законодательство.
Если сверхурочные работы применялись
в случаях, не предусмотренных законом, или
с нарушением действующего законодательства, то виновные в этом должностные лица
предприятия привлекаются к дисциплинарной и иной ответственности.
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Примеры приказов об оплате
работы в сверхурочное время
В приложениях 7 и 8 приведены примеры
приказов об оплате работы в сверхурочное
время соответственно при поденном и суммированном учете рабочего времени.
Оплата за работу в сверхурочное время
должна производиться и в том случае, когда
работник был привлечен работодателем
к таким работам без соблюдения законодательства о порядке применения сверхурочных работ: отсутствие приказа о привлечении работника к сверхурочной работе
(привлечение к этой работе может быть и
устным), неполучение разрешения проф
кома на проведение сверхурочных работ,
отсутствие исключительности ситуации при
их проведении. Но в любом случае сверхурочные работы должны быть отражены
в табеле учета использования рабочего времени. В случае добровольной работы после
окончания рабочего дня и при неотражении
этой работы в табеле основание для повышенной оплаты не возникает.
Количество сверхурочных часов работы,
подлежащих оплате, при суммированном
учете рабочего времени, в отличие от поденного, подсчитывается только после окончания учетного периода (п. 12 Методрекомендаций № 138). При суммированном учете
все отработанное рабочее время в течение
учетного периода ежемесячно оплачивается
как обычное урочное время. И только за
последний месяц учетного периода производится доплата за работу в сверхурочное
время за весь учетный период. Если учетным
периодом является год, то в конце года.
Оплата работы в сверхурочное время
как начисление по определенному виду
оплаты предусмотрено в фонде дополнительной заработной платы (наряду с оплатой
в праздничные и нерабочие дни) по строке 10
Расчетно-платежной ведомости работника
(типовая форма № П-6, утвержденная при-
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казом Госкомстата Украины от 05.12.2008 г.
№ 489). По этой строке учитываются нормативно предусмотренные доплаты, а оплата
по одинарным тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам учитывается по этой же ведомости в фонде
основной заработной платы. И поэтому
в приказе об оплате сверхурочных работ
утверждается как раз расчет доплат за эти
работы.
В расчете доплат за работу в сверхурочное
время при суммированном учете рабочего
времени есть особенность, определяемая
в коллективном договоре предприятия
(см. приложение 2 к статье, пп. 5.6.9 и 5.6.10
Коллективного договора), а именно:
• для работников, получающих месячные
оклады, часовая тарифная ставка исчисляется делением месячного оклада на среднемесячную календарную норму рабочего
времени за учетный период;
• в случае изменений в течение учетного
периода размеров часовых тарифных ставок
и месячных окладов при оплате сверхурочных часов работы часовые тарифные ставки
за учетный период рассчитываются как
средневзвешенные величины.
Условное предприятие ПАО «Запорожский
элеватор» относится к предприятиям отрасли
хлебопродуктов. В работе они используют
Отраслевое соглашение между Публичным
акционерным обществом «Государственная
продовольственно-зерновая корпорация
Украины», Государственной акционерной
компанией «Хлеб Украины», объединением
предприятий хлебопекарной промышлен-

ности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников агропромышленного комплекса
Украины на 2014–2016 годы (далее — Отраслевое соглашение). Оно действует до его
пересмотра или принятия нового.
По Отраслевому соглашению (приложения
1–5 к нему, введены в действие с 01.01.2017 г.)
во ІІ квартале 2017 г. с 1 мая повышаются
тарифные ставки и должностные оклады. Это
тот случай, когда при оплате сверхурочных
работ при суммированном учете рабочего
времени часовые тарифные ставки рассчитываются как средневзвешенные величины.
Приведенная форма расчета доплат
за сверхурочную работу (приложение 8
к статье, приложение № 2 к приказу) с использованием средневзвешенных величин
может применяться и в тех случаях, когда
месячные оклады не изменяются. И при
этом размер часовой тарифной ставки за
учетный период и как средневзвешенная
величина, и как частное от деления оклада на среднемесячную норму часов будет
практически один и тот же:
(14,34 (2223,00 ÷155) + 14,62 + 13,64) ÷ 3 =
= 14,20 грн;
(2223,00 ÷ 156,67 (470 ÷ 3)) = 14,19 грн.

Предполагается, что примеры приказов
по организации работы в сверхурочное
время нормативно обоснованы, а в форме
расчетов оплаты за эту работу приведены
рациональные схемы обработки необходимых расчетных сведений. Поэтому предложенное документальное оформление организационных и расчетных действий возможно
для использования в практической работе.
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Приложение 1
Примеры положений о режимах труда и отдыха
в Правилах внутреннего трудового распорядка
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием трудового коллектива
ПАО «Запорожский элеватор»
Протокол общего собрания
трудового коллектива
от 09.01.2017 г. № 1
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
для работников ПАО «Запорожский элеватор»
(фрагмент)
<...>
V. Рабочее время и его использование
13. С учетом соответствующих приказов по предприятию в графиках работы
предприятия с односменной пятидневной 40-часовой рабочей неделей (поденный
учет рабочего времени) устанавливается следующий режим труда и отдыха:
— рабочие дни — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
— выходные дни — суббота и воскресенье;
— начало работы — 08:00;
— перерыв для отдыха и приема пищи — с 12:00 до 13:00;
— окончание работы — 17:00;
— продолжительность рабочего дня — 8 часов.
Изменения графиков работы предприятия доводятся до сведения работников не
позднее чем за две недели до введения изменений в действие.
При суммированном учете рабочего времени режимы труда и отдыха (рабочие
и выходные дни, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания
работы и перерыв для отдыха и приема пищи) устанавливаются соответствующими
графиками выхода на работу, в т. ч. графиками сменности. Эти графики утверждаются
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за месяц или другой учетный период.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить через каждую неделю в часы,
определенные графиком сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить через каждую неделю в часы,
определенные графиком сменности.
Изменение режима работы работников производится в соответствии с действующим законодательством.
<...>
18. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
работ производится в исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством с разрешения профсоюзного комитета.
<...>
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Приложение 2
Пример коллективного договора с нормами по организации
оплаты работ в выходные, праздничные (нерабочие) дни и сверхурочное
время
Коллективный договор
ПАО «Запорожский элеватор» на 2017 год
(фрагмент)
<...>
Раздел II. Обязательства стороны работодателя
<...>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
<...>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<...>
4.4.3. Календарную норму продолжительности рабочего времени за учетный
период определять путем умножения времени продолжительности рабочего дня на
количество рабочих дней по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели. При
этом использовать рекомендации, изложенные в письме Министерства социальной
политики Украины от 05.08.2016 г. № 11535/0/14-16/13 о расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2017 г.
4.4.4. Расчетную норму продолжительности рабочего времени за учетный период
определять путем исключения из календарной нормы дней, которые по графику или
распорядку работы приходятся на время, в течение которого работник в соответствии
с законодательством был освобожден от выполнения своих трудовых обязанностей
(отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей, временная
нетрудоспособность и т. п.). Число дней неявок учитывать по графику пятидневной
рабочей недели.
<...>
4.4.7. Общее количество сверхурочных часов за учетный период определять как
разность между фактически отработанным временем и расчетной нормой часов за
этот период. При подсчете сверхурочных часов работу в выходные дни (ст. 71 КЗоТ)
без предоставления отгула, в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), проведенную сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени, за учетный
период исключить из подсчета как уже оплаченную в двойном размере.
<...>
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<...>
5.6. Тарифная система.
<...>
5.6.8. Для работников, получающих месячные оклады, при поденном учете рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять делением месячного оклада на
календарную месячную норму рабочего времени.
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5.6.9. Для работников, получающих месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— при оплате работы за месяц, в т. ч. в праздничные (нерабочие), выходные дни
и ночное время, делением месячного оклада на норму продолжительности рабочего
времени по утвержденным графикам работы соответствующего месяца;
— за учетный период при оплате сверхурочных часов работы делением месячного
оклада на среднемесячную календарную норму рабочего времени за учетный период.
5.6.10. При суммированном учете рабочего времени в случае изменений в течение учетного периода размеров часовых тарифных ставок и месячных окладов при
оплате сверхурочных часов работы часовые тарифные ставки за учетный период
рассчитывать как средневзвешенные величины.
<...>
5.8.13. Оплачивать работу в сверхурочное время при поденном учете по окончании месяца, при суммированном учете — по окончании учетного периода в размерах и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством. Каждый
сверхурочный час, отработанный сверх 120-ти часов в год, оплачивать в тройном
размере не позднее 15 января следующего года.
<...>
Приложение 3
Пример заявки профсоюзному комитету на разрешение сверхурочных работ
Председателю профсоюзного комитета
ПАО «Запорожский элеватор»
Славиной Н. И.
председателя правления
акционерного общества
Козака Д. И.
Заявка
на разрешение применения сверхурочных работ
Для немедленного устранения стихийного бедствия и связанных с ним производственных аварий прошу в соответствии со ст. 64 КЗоТ разрешения профсоюзного
комитета на применение 27.06.2017 г. сверхурочных работ. Исключительность случаев
сверхурочных работ, предусмотренных частью третьей ст. 62 КЗоТ, сроки проведения работ, работники, привлекаемые для их выполнения, и порядок компенсации за
работы указаны в соответствующем проекте приказа по предприятию.
Проект приказа с обоснованиями прилагается к заявке.
26.06.2017 г.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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Приложение 4
Образец выписки из протокола заседания профкома
о разрешении сверхурочных работ
ПАО «Запорожский элеватор»
Выписка из протокола заседания
профсоюзного комитета
от 26.06.2017 № 7
г. Запорожье
Председатель — Славина Н. И.
Секретарь — Довгань Г. П.
Присутствующие: Федорчук В. П., Белая З. Г., Рыбчинская К. П.
Приглашенный: главный механик Гуртовой П. П.
СЛУШАЛИ:
О заявке председателя правления акционерного общества с просьбой разрешить
проведение сверхурочных работ 27 июня 2017 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать, что проект приказа по предприятию о проведении сверхурочных
работ 27 июня 2017 г. соответствует нормам действующего законодательства по
исключительности случаев применения сверхурочных работ, порядку привлечения
работников к этим работам и их оплаты.
1.2. Разрешить проведение 27 июня 2017 г. сверхурочных работ, определенных
указанным проектом приказа.
Председатель
Секретарь
Согласно оригиналу
Секретарь
26.06.2017

Н. И. Славина
Г. П. Довгань

Довгань

Г. П. Довгань
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Приложение 5
Пример заявления работающего пенсионера
о согласии работать сверхурочно
Председателю правления
ПАО «Запорожский элеватор»
Козаку Д. И.
аппаратчика обработки зерна 4-го разряда,
работающего пенсионера
Нечипоренко С. П.
Заявление
Согласен с предложением администрации работать сверхурочно 27 июня 2017 г.
Прилагаю копию медицинской справки об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья к выполнению сверхурочных работ.
26.06.2017 г.

Нечипоренко

С. П. Нечипоренко
Приложение 6

Пример приказа о применении сверхурочных работ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
26.06.2017

г. Запорожье

№ 52-ОД

О применении сверхурочных работ 27 июня 2017 г.
На предприятии в результате стихийного бедствия, проливного дождя, не функционирует система электроснабжения, под угрозой сохранность подмокших семян
подсолнечника.
В условиях необходимости неотложного устранения последствий стихийного
бедствия и связанных с ним производственных аварий работа с установленной продолжительностью рабочего дня недостаточна.
Для немедленного возобновления электроснабжения предприятия и предотвращения порчи общественного имущества по разрешению профкома предприятия
(протокол заседания профкома от 26.06.2017 г. № 7) и в соответствии с действующим
законодательством (ст. 62–65 и 106 КЗоТ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Применить 27.06.2017 г. сверхурочные работы:
1.1. Ремонт электрокабеля с привлечением к работе продолжительностью по
3 часа электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ІІІ разряда
Ивченко С. Г. и инженера-энергетика Савонова В. И., работника с ненормированным
рабочим днем, вне его служебных обязанностей.

37

38

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

1.2. Сушку семян подсолнечника с привлечением к работе продолжительностью
3 часа аппаратчика обработки зерна ІV разряда (зерносушильщика) Нечипоренко С. П.
2. Оплатить сверхурочные работы по нормам действующего законодательства.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного механика Гуртового П. П.
Основания: 1. Докладная записка главного механика Гуртового П. П. от 26.06.2017 г.
с предложением о проведении сверхурочных работ 27.06.2017 г.
2. Служебная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К.
от 26.06.2017 г. со сведениями об отработке сверхурочных работ с начала 2017 г. работниками, привлекаемыми к этим работам 27.06.2017 г.
3. Заявление Нечипоренко С. П., работающего пенсионера, от 26.06.2017 г.
о согласии работать сверхурочно.
4. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 26.06.2017 г.
с проектом приказа о применении сверхурочных работ.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
Приложение 7

Пример приказа об оплате работы в сверхурочное время
при поденном учете рабочего времени
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
06.07.2017

г. Запорожье

№ 60-ОД

Об оплате работы в сверхурочное время в июне 2017 г.
при поденном учете рабочего времени
На основании данных табельного учета о работе в сверхурочное время за июнь
2017 г. в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет доплат за работу в сверхурочное время в июне 2017 г. при
поденном учете рабочего времени — расчет прилагается к приказу.
2. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить начисление и выплату доплат за работу в сверхурочное время одновременно с выплатой заработной платы
за июнь 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 05.07.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Ивченко С. Г.

Савонов В. И.

1

2

Итого

–

3940

Повременная
почасовая
Повременная
по
месячному
окладу

Бойко

–

5

4

Аппаратчик
Прямая
обработки зерна
сдельная
4-го разряда

Инженерэнергетик

3
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 3-го
разряда

Профессия,
должность,
квалификация

Ведущий экономист по труду

<…>

7

Нечипоренко С. П.

2

1

<…>

Фамилия,
инициалы
работника

№
п/п

МеФорма,
сячсистема
ный
оплаты
оклад,
труда
грн

–

159

–

Месячная
норма
продолжительности
рабочего
времени,
часов
6

16,48

(3940 ÷ 159)

24,78

16,85

7

Часовая
тарифная
ставка
повременщика, грн

Расчет доплат за работу в сверхурочное время в июне 2017 г.
при поденном учете рабочего времени

22

3

3

3

8

Г. В. Бойко

459,91

49,44

74,34

50,55

9

ОтраСумма
ботано
доплаты
сверх(гр. 7 × гр. 8),
урочно,
грн
часов

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 06.07.2017 г. № 60-ОД
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Приложение 8
Пример приказа о доплатах за сверхурочные работы
при суммированном учете рабочего времени
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
07.07.2017

г. Запорожье

№ 61-ОД

Об оплате сверхурочной работы
при суммированном учете рабочего времени
за II квартал 2017 г.
Руководствуясь действующим законодательством и Коллективным договором на
2017 г. в части оплаты сверхурочных работ и с учетом фактических данных об оплате в двойном размере работы в выходные и праздничные дни за II квартал 2017 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить для работников с суммированным учетом рабочего времени расчет
отклонений фактически отработанного времени от нормативного по календарю
5-дневной 40-часовой рабочей недели за II квартал 2017 г. — приложение № 1
к приказу.
2. Утвердить расчет доплат работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за II квартал 2017 г. — приложение
№ 2 к приказу.
2.1. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить начисление и выплату доплат одновременно с выплатой заработной платы за июнь 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основания: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 06.07.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Ведущий экономист по труду

<…>

4

470

1

Лоза В. И.,
подсобный
рабочий,
весь учетный
период

311

Бабич О. И.,
аппаратчик
обработки
зерна 4-го
разряда,
апрель и май

1

<…>

3

2

№
п/п

Календарная
норма
рабочих
часов

Фамилия,
инициалы
работника,
должность
(профессия),
время
занятости
в учетном
периоде

–

–

4

–

–

5

–

–

6

Бойко

16

–

7

–

–

8

–

–

9

16

–

10

454

311

11

462

319

12

Г. В. Бойко

+8
(сверхурочно)

+8
(сверхурочно)

13

Часы неявок, разрешенных законом, по календарю
5-дневной
Норма
40-часовой рабочей недели
часов ФактиОтклоОтпуска
с учечески
неявки,
нение
том
отрапо
разребез
(гр. 12 –
бошенвсего неявок ботано – гр. 11)
ежесохрапо
социальлезные
неявок (гр. 3 – часов
годнения
учебе
ные
– гр. 10)
ни
законые
зарном
платы

Расчет отклонений фактически отработанного времени от нормативного времени за II квартал 2017 г.
для работников с суммированным учетом рабочего времени

Приложение № 1
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.07.2017 г. № 61-ОД
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2

Повременная
почасовая.
Бабич О. И.,
аппаратчик
обработки зерна
ІV разряда
Повременная
по месячным
окладам.
Лоза В. И.,
подсобный
рабочий

1

1

2

Форма и система
оплаты труда.
№ Фамилия, иницип/п алы, должность
(профессия) работника
4

часовая тарифная ставка повременщика

в апреле
13,63
(2112,00 ÷155)
в мае
2223,00
14,62
(2223,00 ÷152)
в июне
2223,00
13,64
(2223,00 ÷163)

2112,00

в апреле
15,66
в мае – июне
×
16,48
×

3

месячный
оклад

Установленные
в учетном периоде, грн

13,96
(13,63+14,62 +
+ 13,64) ÷ 3

16,21
(15,66 +16,48 +
+ 16,48) ÷ 3

5

Часовая тарифная ставка,
средневзвешенная за учетный
период, грн

8

8

8

–

–

8

Отработано сверхурочно
за учетный период, часов
в том числе:
в праздничвсе- ные и выход- для оплаты
ные дни, уже
в двойном
го
оплаченные
размере
в двойном
(гр. 6 – гр. 7)
размере
6
7
8

–

129,68
(16,21 × 8)

9

Доплата за
сверхурочную
работу,
(гр. 5 × гр. 8),
грн

Расчет доплат работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за II квартал 2017 г.
(с нормой продолжительности рабочего времени в часах по графику работы
на апрель — 155, на май — 152, на июнь — 163 и на квартал по графикам и календарю — 470)

Приложение № 2
к приказу по ПАО «Запорожский элеватор»
от 07.07.2017 г. № 61-ОД
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2

Прямая
сдельная
(исходя из
повременной
по окладу).
Снежко В. И.,
грузчик
на внутрискладской
переработке
грузов
…

4

часовая тарифная ставка повременщика

в апреле
3187,00
20,56
(3187 ÷ 155)
в мае
3355,00
22,07
(3355 ÷ 152)
в июне
3355,00
20,58
(3355 ÷ 163)

3

месячный
оклад

Ведущий экономист по труду

3

1

Форма и система
оплаты труда.
№ Фамилия, иницип/п алы, должность
(профессия) работника

Установленные
в учетном периоде, грн

Бойко

21,07
(20,56 + 22,07 +
+ 20,58) ÷ 3

5

Часовая тарифная ставка,
средневзвешенная за учетный
период, грн

12

8

4

Отработано сверхурочно
за учетный период, часов
в том числе:
в праздничвсе- ные и выход- для оплаты
ные дни, уже
в двойном
го
оплаченные
размере
в двойном
(гр. 6 – гр. 7)
размере
6
7
8

Г. В. Бойко

84,28
(21,07 × 4)

9

Доплата за
сверхурочную
работу,
(гр. 5 × гр. 8),
грн
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11.11.2016 р. № 1564/13/84-16

Щодо оплати днів «перехідного» відрядження
Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув лист щодо оплати днів відрядження
для працівників, які не є державними службовцями, та повідомляє.
Відповідно до статті 121 КЗпП 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.
Отже, необхідно визначити, як саме має бути
оплачено період відрядження — чи за денним,
чи за середньоденним заробітком.
Середньоденний заробіток розраховується
згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок),
відповідно до п. 2 якого середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події,
з якою пов’язана відповідна виплата.

Тобто у випадку, коли працівника було направлено у відрядження з 26 вересня по 7
жовтня п. р., середньоденна заробітна плата
буде розраховуватись виходячи із заробітної
плати липня – серпня п. р., оскільки зазначені
місяці передують місяцю (вересню) направлення
у відрядження.
Денний заробіток необхідно буде визначати
для вересня і жовтня окремо.
У випадку, якщо середньоденний заробіток,
розрахований у вересні п. р., буде нижчим
денного заробітку вересня, то працівнику за
дні відрядження, які припадають на вересень,
необхідно заплатити заробітну плату згідно з
його трудовим договором.
Якщо середньоденний заробіток, розрахований у вересні п. р., буде вищим денного заробітку
жовтня, то працівнику за дні відрядження, які
припадають на жовтень, необхідно заплатити
середньоденний заробіток.

Директор Департаменту					

О. Товстенко

Від редакції
Звертаємо увагу, що в листі йдеться про
визначення за час перехідного відрядження
двох видів зарплат:
• середньоденна зарплата визначається
один раз відповідно до Порядку № 100 за два

попередні місяці, що передують початку відрядження;
• денна зарплата визначається двічі —
окремо в кожному з місяців, на які припадає
перехідне відрядження.
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Сегодня в рубрике:
Индексация и компенсация
денежных доходов
c. 45
Среднемесячная зарплата
при суммированном учете
c. 49
рабочего времени
Оплата за инклюзивное
обучение в
общеобразовательном
учебном заведении

c. 58

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

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у вересні 2017 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та Закону України «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ
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Індексація грошових доходів
Грошові 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 в серпні та вересні 2017 р.
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в серпні та вересні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
серпень

вересень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2016 р.
січень
16,6
20,3
лютий
17,1
20,7
березень
16,0
19,6
квітень
12,1
15,5
травень
11,9
15,4
червень
12,2
15,6
липень
12,3
15,7
серпень
12,7
16,2
вересень
14,0
14,0
жовтень
7,6
11,0
листопад
8,9
8,9
грудень
7,8
7,8
у 2017 р.
січень
3,7
6,9
лютий
4,1
4,1
березень
3,8
3,8
квітень
—
3,1
травень
—
—
червень
—
—
липень
—
—
серпень
—
—

ІСЦ (за даними Держстату), на основі
яких здійснюється розрахунок індексів для
проведення індексації, наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації
Місяці
Роки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8
99,9
2017 101,1 101,0 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2

99,7

101,8 102,8 101,8 100,9

ПРИКЛАД 1

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 серпні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 100–100= 16,6 %,
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),
1,037 — ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009).
За травень – липень 2017 р. ІСЦ становив 103,1 % (1,013 × 1,016 × 1,002 × 100), тобто
перевищив поріг індексації (103 %), тому у вересні 2017 р. індексація нараховується
на величину приросту ІСЦ — 20,3% (1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 1,031 × 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за серпень 2017 р. становить 5000 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (у серпні – листопаді 2017 р. — 1684,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались з січня 2016 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація в серпні 2017 р., становить
16,6 % (116,6 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Сума індексації доходу дорівнює
279,54 грн (1684,00 × 16,6 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5279,54 грн (5000,00 + 279,54).
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.

Компенсація зарплати в разі
несвоєчасної виплати
У зв’язку з порушенням встановлених
строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм
власності мають нараховувати суми ком-

пенсації працівникам у разі її несвоєчасної
виплати. Компенсація провадиться відповідно до:
• Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у
зв’язку з порушенням строків їх виплати»
від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
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• Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів
у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від
21.02.2001 р. № 159.
Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого
грошового доходу за відповідний місяць
(після утримання податків і обов’язкових
платежів) і приросту індексу споживчих
цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом
множення місячних ІСЦ (за даними Держстату) за період невиплати грошового
доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за
який виплачується дохід, до розрахунку
не включається.
У разі виплати в серпні 2017 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2013–2017 рр. сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.

Таблиця 3. Величина приросту індексу споживчих цін для компенсації зарплати
в разі несвоєчасної виплати в липні 2017 р.
Місяць

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу
Роки:
2013
2014
2015
2016
2017

118,1
118,4
118,4
118,4
118,1
118,1
118,4
119,9
119,9
119,0
118,6
117,5

117,1
115,8
111,1
104,4
96,9
94,9
94,2
92,6
87,2
82,8
79,4
74,2

68,9
60,4
44,8
27,0
24,3
23,8
25,0
26,0
23,2
24,8
22,4
21,5

20,5
20,9
19,7
15,7
15,6
15,8
15,9
16,3
14,2
11,1
9,1
8,2

7,0
5,9
4,1
3,1
1,8
0,2
—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн
(після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в серпні 2017 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
липень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 20,5 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 × 20,5 ÷ 100 = 584,25 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Среднемесячная

зарплата при суммированном учете рабочего
времени

В нормативных положениях не указываются особенности
расчета среднемесячной зарплаты за последние два месяца работы, в т. ч. как расчетной величины для начисления
выплат и пособий, при суммированном учете рабочего
времени. Этот вопрос и рассмотрим в статье

Общие нормативные положения
Порядок исчисления средней заработной
платы утвержден постановлением КМУ от
08.02.1995 г. № 100 (далее — Порядок № 100).
Как определено в п. 2 этого Порядка, только
оплата времени отпусков осуществляется
из выплат за последние 12 календарных
месяцев. Во всех других случаях сохранения
средней зарплаты среднемесячная зарплата
исчисляется исходя из выплат за последние
два календарных месяца работы.
Пунктом 8 Порядка № 100 предусмотрено, что если средняя месячная заработная
плата определена законодательством как
расчетная величина для начисления выплат

и пособий, она исчисляется путем умножения среднедневной заработной платы
на среднемесячное число рабочих дней в
расчетном периоде.
Среднедневная (часовая) зарплата
определяется делением заработной платы
за фактически отработанные в течение
двух месяцев рабочие (календарные) дни на
число отработанных рабочих дней (часов).
Среднемесячное число рабочих дней
рассчитывается делением на два суммарного
числа рабочих дней за последние два календарных месяца согласно графику работы
предприятия, учреждения, организации,
установленного с соблюдением требований
законодательства.
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С учетом изложенного видим: среднемесячное число рабочих дней, одно из составляющих исчисления среднемесячной зарплаты,
как расчетная величина для начисления
выплат и пособий в абзаце третьем п. 8 Порядка № 100 предполагается при поденном
учете рабочего времени.
А как исчислять в этих случаях среднемесячную зарплату при суммированном
учете рабочего времени? Перед тем как
перейти к рассмотрению этого вопроса,
заметим, что график работы предприятия,
установленный с соблюдением требований
законодательства, — это график работы
с нормой продолжительности рабочего
времени (не более 40 часов в неделю) и
установленной в коллективном договоре меньшей нормы продолжительности
рабочего времени (ст. 50 КЗоТ). Такое
разъяснение в свое время давали и специалисты Минсоцтруда.

Особенности отработки рабочего
времени при суммированном
учете
Для расчета средней зарплаты за последние два месяца работы на конкретных
примерах рассмотрим отработку рабочего
времени по графикам работы при суммированном учете рабочего времени.
В приложениях 1 и 2 приводятся примеры
отработки рабочего времени в графиках
работы службы охраны на III квартал 2017 г.
соответственно при 24-часовой и 12-часовой
сменах. Это специально скомпонованные
фрагменты разработанных для практического применения приказов по утверждению
таких графиков работы.
Два варианта продолжительности смены
(24-часовой и 12-часовой) с достаточной
полнотой показывают, что при суммированном учете рабочего времени возможно
разделение смены на две части, к примеру,
24-часовой смены на 7 и 17 часов, а 12-ча-
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совой — на 5 и 7 часов. При этом охрана
объекта осуществляется контингентом
работников на условиях полного рабочего
времени, а в отдельные дни — и подменными работниками на условиях неполного
рабочего времени. Подменные работники
обеспечивают в учетном периоде недопущение переработки нормы часов основным
контингентом.
Особенность этого режима учета рабочего времени заключается в том, что
продолжительность рабочего дня (смены)
превышает 8-часовую или 7-часовую продолжительность рабочего дня, применяемую
при поденном учете рабочего времени.
Кроме того, продолжительность отработки в
смене у основного контингента работников
в отдельные дни учетного периода может
быть меньше основной продолжительности
рабочей смены: 7 часов при 24-часовой
и 12-часовой сменах.
Особенности это режима предполагают
и особенности расчета среднемесячного
размера зарплаты.

Особенности расчета
среднемесячной зарплаты при
суммированном учете
Подпунктом 39.7 Комментария1 к ст. 119
КЗоТ как нормативно возможное определено,
что если при суммированном учете рабочего
времени выплата из расчета среднедневной
заработной платы не обеспечивает соответствия средней заработной платы реальному
уровню зарплаты работника (а также в
случаях, когда работник проработал только
часть рабочего дня/смены), применяется
среднечасовая заработная плата.
Это определение может стать на предприятии руководством к действию, если
будет предусмотрено в коллективном до1 Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о
труде. — 11-е изд., — К.: Правова єдність, 2010. — с. 311.

№9 (134) сентябрь 2017

говоре предприятия. Норма коллективного
договора как обязательство работодателя по
компенсационным и гарантийным выплатам
с использованием среднечасовой зарплаты
может формулироваться так:
«5.8.11. (нумерация условная) При суммированном учете рабочего времени в
случае, когда средняя месячная заработная
плата определена законодательством как
расчетная величина для начисления выплат и пособий, она определяется с учетом
среднечасовой заработной платы работника и среднемесячного числа рабочих
часов по его индивидуальному графику
работы за последние два календарных
месяца работы».
Но по коллективному договору при суммированном учете рабочего времени для
начисления выплат и пособий также правомерно предусмотреть общепринятую среднедневную заработную плату. Тогда среднемесячное число рабочих дней рассчитывается
исходя из графика работы работника, а не
предприятия. В таких случаях рабочие дни с
продолжительностью части рабочей смены
(как уже отмечалось, 7 часов при 24-часовой
смене) будут учитываться в расчете как полные рабочие дни (т. е. если отработано 24
часа (7+17), то это значит, что отработано
2 дня, а не 3).
Соответствующая норма коллективного
договора по компенсациям и гарантийным
выплатам с использованием среднедневной
зарплаты будет формулироваться так:
«5.9.15. (нумерация условная) При суммированном учете рабочего времени в
случае, когда средняя месячная заработная
плата определена законодательством как
расчетная величина для начисления выплат и пособий, она определяется с учетом
среднедневной заработной платы работника и среднемесячного числа рабочих
дней по его индивидуальному графику
работы за последние два календарных
месяца работы».

ОПЛАТА ТРУДА

Расчеты среднемесячной
зарплаты из среднечасового
и среднедневного размера
С целью выбора рационального варианта
среднемесячной зарплаты за последние два
месяца работы рассмотрим эти расчеты с
применением ее среднечасового и среднедневного размеров.
Допустим, сторожа Лося С. И. с 15.09.2017 г.
увольняют, к примеру, в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (по п. 6 ст. 40 КЗоТ).
С учетом принятых в коллективном договоре
нормативных положений рассчитаем размер
выходного пособия работнику с применением как среднечасовой, так и среднедневной
зарплаты за последние два месяца работы
(июль и август 2017 г.). Варианты этих сравнительных расчетов выходного пособия
представлены в таблице на с. 52.
Из таблицы видно, что размер выходного
пособия (среднемесячная зарплата) с применением среднечасовой зарплаты составит
3195,04 грн, а с применением среднедневной
зарплаты — 3183,75 грн (разница 0,35 %).
Предполагается, что при любых уменьшениях продолжительности смены в определенные дни расчетного (и учетного) периода
при суммированном учете рабочего времени
размер выплат по среднечасовой зарплате
будет больше соответствовать реальному
уровню зарплаты работника. Это соответствие будет обеспечиваться полнотой учета
установленного и фактически отработанного
рабочего времени.
В приложении 3 приводится пример приказа об увольнении работника с выплатой выходного пособия. Пример расчета выходного
пособия по среднемесячной зарплате исходя
из среднечасовой зарплаты — приложение
к этому приказу. Такое приложение к приказу не обязательная, но целесообразная
распорядительная документация.

51

52

ОПЛАТА ТРУДА
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Варианты расчетов выходного пособия сторожу по среднечасовой и
среднедневной зарплатам за последние два месяца работы (июль и август 2017 г.)
при суммированном учете рабочего времени и 24-часовой продолжительности
смены (с 0:00 до 24:00)
№
п/п

Исходные данные по вариантам расчета
(таблица 1 приложения 1), расчетные действия

1
2
2.1

Начислено зарплаты за июль – август 2017 г., грн
Фактически отработано:
Часов: 168 – 24 + 175
(в условном примере отработано 319 часов с
неявкой продолжительностью 24 часа 29 июля в
связи с отпуском без сохранения зарплаты)
Дней: 7 – 1 + 8
Средняя зарплата для расчета ее среднемесячного
размера:
среднечасовая зарплата, грн (5943,00 ÷ 319)
среднедневная зарплата, грн (5943,00 ÷ 14)
Среднемесячное число рабочих часов и рабочих
дней:
среднемесячное число рабочих часов по
индивидуальному графику работы за июль и август:
(168 + 175) ÷ 2 )
среднемесячное число рабочих дней по
индивидуальному графику работы за июль и август:
7+8÷2
Выходное пособие
(средний месячный заработок), грн:
по среднечасовой зарплате
(18,63 × 171,5)
по среднедневной зарплате
(424,50 × 7,5)

2.2
3
3.1
3.2
4
4.1

4.2

5

Надеемся, что у читателей достаточно, в
т. ч. с учетом предложенной статьи, информации для выбора рационального варианта
расчета среднемесячной заработной платы
в случае определения выходного пособия.

Варианты расчета
среднечасовая среднедневная
зарплата
зарплата

5943,00

5943,00

319

×

×

14
×

18,63
×

424,50
×

171,5

×

7,5
×

3195,04
×

3183,75

При этом нормативно возможно применение и среднечасовой, и среднедневной
заработной платы. Главное — обеспечить
реальный расчет среднемесячной заработной платы.

4

5

6

7

8

Июль с нормой часов 168
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17

17

58

175

168

168

151

Отработка

41

168

168

175

192

Отработка

65

168

175

168

168

Отработка

7

Переработка

Часов

17

Переработка

Часов

7

Переработка

Часов

17

Недоработка

7

7

Недоработка

Недоработка

Таблица1

Условные обозначения: Р — работа продолжительностью 24 часа; 7, 17 — работа в отдельные дни продолжительностью 7 и 17 часов; О — день отдыха.

Подменный

Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О 7 О

7

О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О

6

Шиян И. С.

5

Сень В. Г.

4

О 7 О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р

3

О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О

2

17

Безь В. И.

1

Р

Сентябрь с нормой часов 168

Лось С. И.

Сторожа:

Подменный

О О Р О О О Р О О О О О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р

7

О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О

6

Шиян И. С.

5

Сень В. Г.

4

Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О

3

О Р О О О Р О О О Р О О О 7 О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О

2

Безь В. И.

1

Лось С. И.

Сторожа:

Август с нормой часов 175

Р

Р

Подменный

17

О Р О О О 7 О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О
О О Р О О О Р О О О О О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р

Шиян И. С.

Сень В. Г.

О О О Р О 0 О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О

3

О О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О О Р О О

2

Безь В. И.

1

Лось С. И.

Сторожа:

Графики сменности на III квартал 2017 г. работников охраны,
работающих одним постом при 24-часовой смене с 0:00 до 24:00

Пример отработки рабочего времени по графику работы с 24-часовой сменой

Приложение 1
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Таблица 2
Сопоставительный расчет отработки часов работниками охраны
на III квартал 2017 г. по календарю
пятидневной рабочей недели и по графикам сменности
(при 24-часовой продолжительности смены)
Июль 2017 г.

31

Работники
охраны

Август 2017 г.

Сентябрь
2017 г.
Количество календарных дней

31

30

III квартал
2017 г.

92

Норма продолжительности рабочего времени по календарю
пятидневной рабочей недели, часов

168

175

168

511

Время охраны объекта, часов

744 (24 × 31)

744 (24 × 31)

720 (24 × 30)

2208

Фонд рабочего времени по графикам сменности, часов

Сторожа:
Безь В. И.
Лось С. И.
Шиян И. С.
Сень В. Г.
Подменный
Всего

168
168
175
168
65
744

192
175
168
168
41
744

151
168
168
175
58
720

511
511
511
511
164
2208

Начальник сторожевой охраны

Христич

В. И. Христич

Старший инспектор по кадрам

Сидоренко

В. К. Сидоренко

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Сень В. Г.

51

Р2

51

51

51

Р2

44

7
7

7

7

7
5

5

НедоПереработка работка

Часов

5

ПереНедоработка работка

Часов

12

ПереНедоработка работка

Часов

Таблица1

Условные обозначения: Р1 и Р2 — 12-часовая работа соответственно в I и II сменах, 51, 71 — продолжительность работы в отдельные дни в I смене, О — день отдыха.

Подменный

175
163

О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О 71 О Р1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О О О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О 71 О Р2 О Р2 О Р1 О

8

Сень В. Г.

7

Шиян И. С.

6

175

5

Отработка

60

163

4

Р1

Сентябрь с нормой часов 168

Р2

О Р2 О 71 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О О

3

Р1

Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О 71 О Р2 О Р1 О Р1 О Р2 О

2

Р1

Безь В. И.

1

Р2

Лось С. И.

Сторожа:

Подменный

180
168
168

8

О Р1 О О О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О

7

168

6

Отработка

60

Р1 О Р1 О Р1 О О О О О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1

5

Р2

Шиян И. С.

4

Р1

О О О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О

3

Р1

Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О О О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2

2

Р1

Безь В. И.

1

Август с нормой часов 175

Р2

180

168

168

168

Отработка

Лось С. И.

Сторожа:

Подменный

О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О О О Р2 О Р2 О Р2 О

7

Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О О

6

Шиян И. С.

5

Сень В. Г.

4

О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О О О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О

3

Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О Р1 О Р1 О Р1 О Р1 О Р2 О Р2 О Р2 О О О О О Р1

2

Безь В. И.

1

Лось С. И.

Сторожа::

Июль с нормой часов 168

Графики сменности на III квартал 2017 г. работников охраны,
работающих одним постом при 12-часовой смене

Пример отработки рабочего времени по графику работы с 12-часовой сменой

Приложение 2
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Таблица 2
Сопоставительный расчет отработки часов работниками охраны
на III квартал 2017 г. по календарю пятидневной рабочей недели
и по графикам сменности (при 12-часовой продолжительности смены)
Июль 2017 г.

31

Работники
охраны

Август 2017 г.

Сентябрь
2017 г.
Количество календарных дней

31

30

III квартал
2017 г.

92

Норма продолжительности рабочего времени по календарю
пятидневной рабочей недели, часов

168

175

168

511

Время охраны объекта, часов

744 (24 × 31)

744 (24 × 31)

720 (24 × 30)

2208

Фонд рабочего времени по графикам сменности, часов

Сторожа:
Безь В. И.
Лось С. И.
Шиян И. С.
Сень В. Г.
Подменный
Всего

168
168
168
180
60
744

180
168
168
168
60
744

163
175
175
163
44
720

511
511
511
511
164
2208

Начальник сторожевой охраны

Христич

В. И. Христич

Старший инспектор по кадрам

Сидоренко

В. К. Сидоренко
Приложение 3

Пример приказа об увольнении работника с выплатой выходного пособия
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
11.09.2017

г. Запорожье

№ 65-П

Об увольнении Лося С. И.
УВОЛИТЬ:
ЛОСЯ Сергея Ивановича, сторожа, в связи с восстановлением на работе Владова
Николая Петровича, ранее выполнявшего эту работу (п. 6 ст. 40 КЗоТ Украины)

ОПЛАТА ТРУДА
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с 11.09.2017 г. От предложенной работы Лось С. И. отказался. Выплатить Лосю С. И.
выходное пособие в размере среднемесячного заработка (расчет размера выходного
пособия — в приложении к приказу).
Основания: 1. Решение Вознесеновского районного суда г. Запорожья от 27.08.2017 г.
о восстановлении на работе Владова Н. П.
2. Докладная записка старшего инспектора по кадрам Сидоренко В. К.
от 08.09.2017 г. с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

Визы
С приказом ознакомлены
К делу № ________
(должность, подпись, инициалы и фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 11.09.2017 г. № 65-П
Расчет размера выходного пособия при увольнении Лося С. И.
по среднечасовой заработной плате
(п. 5.8.11 Коллективного договора на 2017 г.)
№
п/п
1

Составляющие расчета

1

Начислено зарплаты за июль и
август 2017 г.
Фактически отработано за июль и
август 2017 г.
Среднечасовая заработная плата
(стр. 1 ÷ стр. 2)
Среднемесячное число рабочих
часов по индивидуальному графику
работы (343 ÷ 2)
Выходное пособие по
среднемесячной зарплате
(стр. 3 × стр. 4)

2
3
4

5

2

Единица
измерения
3

Значение
составляющих
4

грн

5943,00

часов

319

грн

18,63

часов

171,5

грн

3195,04

Старший инспектор по кадрам

Сидоренко

В. К. Сидоренко

Бухгалтер

Соловьева

В. М. Соловьева

57

58

ОПЛАТА ТРУДА
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Олена МОРЄВА,
економіст

Оплата

за інклюзивне
навчання в ЗНЗ
У статті на прикладі розглянуто порядок оплати праці педагогічних працівників, які навчають дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ)

І

нклюзивне навчання — це комплексний
процес забезпечення рівного доступу
до якісної освіти дітей з особливими
освітніми потребами шляхом організації
їх навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах на основі застосування особистісно
орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчальнопізнавальної діяльності таких дітей.
На підтримку навчання дітей з особливими освітніми потребами з державного
бюджету місцевим спрямовано субвенцію.
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами, затверджений постановою КМУ від 14.02.2017 р.
№ 88, набрав чинності 28 лютого цього року.
Серед видатків, на оплату яких спрямовують

субвенцію, — проведення або надання додаткових корекційно-розвиткових занять
(послуг). Перелік таких занять визначають в індивідуальній програмі розвитку
(далі — ІПР) дитини з особливими освітніми
потребами.
Індивідуальну програму розвитку затверджує директор ЗНЗ, а розробляє її група
фахівців у складі:
• заступника директора з навчально-виховної роботи;
• вчителя;
• асистента вчителя;
• практичного психолога;
• корекційного педагога та інших.
Обов’язково до цього процесу залучають
батьків або осіб, які їх замінюють.
Додаткові корекційно-розвиткові заняття
та послуги за ІПР провадять фахівці ЗНЗ.
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Також можна залучати фахівців, з якими
укладено трудові договори.
Оплату праці зазначених фахівців здійснюють за ставками погодинної оплати
праці працівників усіх галузей економіки за
проведення навчальних занять у розмірах,
передбачених для доцента або кандидата
наук, які проводять навчальні заняття з
учнями шкіл, установленими в додатку 5 до
постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298), додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ» від
26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557)
за ставками доцента або кандидата наук.
У деяких випадках під час оплати праці
педагогічних працівників застосовуються
ставки погодинної оплати, передбачені
додатком 16 до Наказу № 557, а умови та
порядок їх застосування передбачені п. 14
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої

наказом Міністерства освіти і науки України
від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102).
У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І–II рівнів
акредитації ставки погодинної оплати праці
застосовуються для оплати висококваліфікованих спеціалістів та діячів науки
і мистецтв, які запрошуються для читання
окремих лекцій.
Утім, для працівників, які мають навантаження протягом року, застосовується
погодинна оплата праці виходячи зі ставки
вчителів та викладачів, встановленої залежно
від розряду, категорії, освіти. Зазначимо,
що розмір ставок погодинної оплати, який
застосовується під час оплати навчальних
занять, залежить як від контингенту, з яким
проводяться заняття, так і від освітнього
рівня осіб, які їх проводять.
Величина годинних ставок визначається
шляхом множення посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду за єдиною
тарифною сіткою на ставку погодинної оплати
у відсотках до окладу (ставки) працівника 1-го
тарифного розряду, яка становить у разі навчання зазначеного контингенту учнів 3,4 %.
Для наочності в таблиці на с. 59 наведено розмір ставок погодинної оплати

Розмір ставок погодинної оплати працівників усіх галузей економіки
за проведення навчальних занять
професор
%

доцент або кандидат
наук
грн
%
грн
Контингент

доктор наук

грн

%

особи, які не мають
наукового ступеня
%
грн

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих
навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники,
працівники, слухачі курсів, які займають посади, що потребують освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовка кадрів з видачею диплома
молодшого спеціаліста, бакалавра
Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки)
працівника 1-го тарифного розряду

5,04

80,64

3,99

63,84

3,40

54,40

2,85

45,60
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ПРИКЛАД

Нарахування зарплати вчителю, який працює в класі,
де навчаються діти з особливими освітніми потребами
Учителю, який працює в класі, де навчаються діти з особливими освітніми потребами,
встановлено тижневе навантаження обсягом 9 годин. Стаж педагогічної роботи вчителя
становить 23 роки, надбавка за престижність праці — 20 %.
Складові
зарплати

Годинна ставка
(на 01.01.2017 р.)
Оплата за години
навантаження
Надбавка за
вислугу років

Надбавка за
престижність

Підстава

Сума,
грн

Розмір

Розрахунок

54,40

36 год
(9 год × 4 тижні)
54,40 грн × 36 год

1958,40

30 %

1958,40 грн × 30 %

587,53

20 %

1958,40 × 20 %

391,68

Додаток 16 до
Наказу № 557

п. 1 Порядку,
затвердженого
постановою КМУ
від 31.01.2001 р.
№ 78
п. 1 постанови КМУ
від 23.03.2011 р.
№ 373

Усього за місяць

36 год

1958,40 + 587,53 + 391,68 2937,611

1 Оскільки щомісяця у вчителів, які працюють з вказаним контингентом дітей, фактична кількість
відпрацьованих годин різна, то й оплата щомісяця буде різною.

працівників усіх галузей економіки за
проведення навчальних занять, які застосовуються з 01.01.2017 р., а також використовуватимуться під час проведення
тарифікації станом на 1 вересня 2017/2018
навчального року.
Година ставка вчителя за заняття з такими дітьми — 54,40 грн (1600 грн × 3,4 %).
Нагадаємо, що одночасно з підвищенням
годинної ставки здійснюється перерахунок
доплат і надбавок, які належать працівнику
залежно від нарахованої заробітної плати.
Результати тарифікації вчителів та інших
працівників загальноосвітніх навчальних зак
ладів оформляють у вигляді тарифікаційного
списку. Якщо один вчитель викладає кілька
дисциплін, то обсяг навчального навантаження в тарифікаційному списку показують
у розрізі кожної дисципліни.

Відповідальність за своєчасне та правильне встановлення ставок заробітної
плати, посадових окладів, ставок погодинної
оплати, обчислення заробітної плати покладається на керівників і головних бухгалтерів
(бухгалтерів) установ і закладів освіти,
керівників вищих органів управління (п. 6
Інструкції № 102).
Галузевою угодою між Міністерством
освіти і науки України та ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України на 2016–
2020 рр., зареєстрованою Мінсоцполітики
України 15.12.2016 р. за № 31, керівникам
установ і закладів освіти рекомендовано:
підвищувати оклади та ставки педагогам,
які працюють в інклюзивних класах, та доплачувати за складність у роботі в розмірі до
50 % посадових окладів (ставок заробітної
плати) відповідно до п. 3 Постанови № 1298.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту стратегічного планування та аналізу
Міністерства соціальної політики України

Індексація премії під час
відпустки
Підприємство у квітні виплачує
премію за березень, у травні — за
квітень, у червні — за травень і т. д.
Працівник увесь червень перебував у відпустці, але отримує премію за травень.
Чи підлягає вона індексації?
Відповідно до п. 2 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ
від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок
№ 1078), індексації підлягають грошові доходи
громадян, одержані в гривнях на території
України, які не мають разового характеру,
зокрема оплата праці найманих працівників у грошовому виразі, яка включає оплату
праці за виконану роботу згідно з тарифними
ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні
та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні
виплати, що мають постійний характер.
У той же час п. 4 Порядку № 1078 встановлено, що якщо особа працює неповний
робочий час, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу, а
виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Це означає, що якщо у червні
працівник перебував у відпустці, він отримав середню заробітну плату — відпускні,
під час обчислення яких враховано суми
індексації за попередні місяці. Якщо він
перебував у відпустці й не відпрацював
жодного дня, немає підстав для індексації.

Окремо виплачена премія за попередній
місяць, в якому він працював, індексації не
підлягає, оскільки працівник мав отримати
індексацію в частині заробітної плати за
фактично відпрацьований місяць.

Індексація та компенсація
аліментів
У жовтні 2016 р. за рішенням суду
призначено стягнути з працівника
аліменти у фіксованій сумі. Але
впродовж жовтня – грудня 2016 р. доходу
працівника для їх стягнення в повній сумі
не вистачало. Заборгованість, що виникла,
почала погашатися починаючи із січня
2017 р. Чи підлягають індексації аліменти
за попередні періоди? Чи слід компенсувати затримку в утриманні аліментів?
Відповідно до Порядку № 1078
об’єктом індексації є розмір аліментів, визначений судом у твердій
грошовій сумі, який індексується в межах
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб.
Пунктом 6 Порядку № 1078 передбачено, що індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі,
проводиться за рахунок коштів платника
аліментів.
Індексація розміру аліментів, визначеного
судом у твердій грошовій сумі, проводиться
підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами — підприємцями, які
провадять відповідні відрахування аліментів
із доходу платника аліментів.
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Згідно з пунктом 104 Порядку № 1078
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі,
здійснюється з місяця, в якому призначено
аліменти.
Враховуючи зазначене, якщо аліменти
призначено в жовтні 2016 р., то для проведення їх індексації індекс обчислюється з
жовтня 2016 р. Право на індексацію настає
в січні 2017 р. на 4,7 % (ІСЦ за жовтень –
листопад: 1,028 × 1,018 × 100 – 100). Якщо
розмір аліментів у січні 2017 р. становить
1000,00 грн, то сума індексації становить
47,00 грн (1000,00 × 4,7 ÷ 100). Отже,
утримання аліментів у січні має здійснюватись на суму 1047,00 грн (разом із сумою
індексації).
Утримання аліментів проводиться за
рахунок доходу платника аліментів. При
цьому п. 104 Порядку № 1078 визначено, що
розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації
не повинен перевищувати 50 % грошового
доходу платника аліментів.
У разі несвоєчасної виплати сум індексації
грошових доходів громадян їх компенсація
проводиться відповідно до Закону України
«Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків
їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ та
Порядку проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв’язку
з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р.
№ 159.
При цьому зазначеним Законом не передбачено нарахування компенсації на аліменти, визначені у твердій грошовій сумі,
та їх індексація.
Отже, якщо порушуються строки виплати
заробітної плати та, відповідно, не виплачуються аліменти, компенсація нараховується
лише за своєчасно невиплачену заробітну
плату за період її невиплати.
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Порівняння суми індексації
з підвищенням зарплати
випереджаючими темпами
У квітні 2016 р. підприємство вирішило індексувати зарплату випереджаючими темпами й підвищило
оклади всім працівникам. Базовим місяцем
став квітень 2016 р. Право на індексацію
вперше виникло в грудні 2016 р., коли ІСЦ
склав 4,1 %. Але сума підвищення зарплати
була більшою, ніж сума можливої індексації, тому індексація не нараховувалася.
Така ж сама ситуація складалася із січня
до червня 2017 р. включно. Тобто в період з квітня 2016 р. по червень 2017 р.
підвищення зарплати випереджаючими
темпами в жодному з місяців не перекривалося сумою можливої індексації, тому
індексація не нараховувалася. Чи потрібно
було рахувати індексацію наростаючим
підсумком, тобто накопичувати суми можливої індексації та щоразу порівнювати?
Відповідно до умов прикладу 5 до Порядку № 1078 порівняння можливої
суми індексації із сумою підвищення
заробітної плати випереджаючим шляхом
має здійснюватись помісячно, а не накопичуватись.
Якщо, наприклад, сума підвищення заробітної плати випереджаючими темпами
300,00 грн, а сума індексації в певному місяці становить 301,00 грн, потрібно знову переглядати заробітну плату або виплачувати
суму індексації.

Період індексації в разі
підвищення зарплати
випереджаючими темпами
Індексація зарплати випереджаючими темпами можлива тільки
в межах року чи й на більший проміжок часу?

ОПЛАТА ТРУДА

№9 (134) сентябрь 2017

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
підприємства можуть самостійно визначати умови проведення індексації,
але не нижче норм, встановлених Законом
України «Про індексацію грошових доходів

населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII та
положеннями Порядку № 1078. Індексація зарплати випереджаючими темпами
можлива й на більший проміжок часу, ніж
поточний рік.

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Оплата праці бібліотечних
працівників гімназій
У штатному розписі гімназії містяться посади «Завідувач бібліотеки»
та «Бібліотекар». Чи мають право
працівники, які обіймають ці посади,
отримувати підвищення до посадового
окладу за роботу в цьому закладі і на які
виплати стимулюючого характеру вони
можуть розраховувати?
Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів, до яких належить
і гімназія, є працівниками галузі
культури. Робота на вказаних посадах
оплачується на умовах і в порядку, передбачених нормативно-правовими актами
Міністерства культури України, а саме
наказом «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р.
№ 745 (далі — Наказ № 745).
Утім, зазначеним працівникам згідно
з Інструкцією про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102 (далі —
Інструкція № 102), встановлюються окремі
доплати, надбавки та підвищення. Так,
згідно з пп. «б» п. 28 цієї Інструкції керівні
та педагогічні працівники гімназій мають

право на 10 % підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за роботу в
цих закладах.
Згідно з розділом 1 додатка А до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого
наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327, посада
«Завідувач бібліотеки» віднесена до керівних
посад, а отже, посадовий оклад особі, яка
обіймає цю посаду, підвищується на 10 % як
керівному працівнику гімназії. На зазначене
вказує пп. «б» п. 28 Інструкції № 102.
Посада «Бібліотекар» до керівних не належить, тому за нею посадовий оклад на
вказаний відсоток не підвищується.
Як завідувач бібліотеки, так і бібліотекар
цього навчального закладу можуть розраховувати на передбачені пп. «а» пп. 2 п. 4
наказу Міністерства освіти і науки України
«Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р.
№ 557 надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи,
складність і напруженість у роботі.
Зауважимо, що кожна з цих надбавок
встановлюється в межах затвердженого
фонду заробітної плати в розмірі до 50 %
посадового окладу. Граничний розмір цих
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надбавок не повинен перевищувати 50 %
посадового окладу. Для встановлення вказаних надбавок керівник закладу видає
відповідний наказ.
Зазначеним працівникам згідно з постановою КМУ «Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р.
№ 1073 (далі — Постанова № 1073) виплачується надбавка за особливі умови роботи. Її
розмір становить до 50 % посадового окладу.
Ці працівники також одержують надбавку
за вислугу років, умови виплати якої та розмір визначені в Порядку виплати доплати
за вислугу років працівникам державних
і комунальних бібліотек, затвердженому

постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84
(далі — Порядок № 84).
У таблиці наведемо приклад нарахування
заробітної плати працівникам, про яких йдеться у запитанні, узявши до уваги, що посадовий
оклад завідувачу бібліотеки встановлено за
12 тарифним розрядом, а бібліотекарю — за
11. Доплата за ведення бібліотечної роботи та
за роботу з бібліотечним фондом підручників
завідувачу бібліотеки встановлена у розмірі 10 %, а бібліотекарю — 5 % посадового
окладу. Стаж бібліотечної роботи завідувача
бібліотеки — 17 років, бібліотекаря — 8. Надбавка за особливі умови роботи становить
50 % посадового окладу.

Розрахунок заробітної плати бібліотечних працівників гімназії
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Складові заробітної плати

Розрахунок, грн

Сума, грн

Підстава

Розрахунок заробітної плати завідувача бібліотеки
Посадовий оклад
—
3392,00
Наказ № 745
Підвищення за роботу
Пп. «б» п. 28
3392,00 × 10 %
339,20
в гімназії
Інструкції № 102
Новостворений посадовий
П. 34 Інструкції
3392,00 + 339,20
3731,20
оклад
№ 102
Доплата за вислугу років
3731,20 × 20 %
746,24
Порядок №  84
Надбавка за особливі умови
3731,20 × 50 %
1865,60
Постанова №1073
роботи
Доплата за роботу
П. 58 Інструкції
3731,20 × 10 %
373,12
з бібліотечним фондом
№ 102
1
підручників
Усього
×
6716,16
×
Розрахунок заробітної плати бібліотекаря
Посадовий оклад
—
3152,00
Наказ № 745
Доплата за вислугу років
3152,00 × 10 %
315,20
Порядок № 84
Доплата за роботу
П. 58 Інструкції
з бібліотечним фондом
3152,00 × 5 %
157,60
№ 102
підручників
Надбавка за особливі умови
3152,00 × 50 %
1576,00
Постанова № 1073
роботи
Усього
×
5200,80
×

1 Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням із профспілковим
комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з якими ведеться робота. У прикладі розрахунку наведено розміри
посадових окладів, чинні з 1 січня цього року відповідно до Постанови № 1037.

уЧет и налоги
Сегодня в рубрике:

Штраф по статье 127 НКУ:
можно ли избежать
c. 65
Отчитываемся
о подотчетных средствах c. 70
Обучение: документы,
оплата, оформление

c. 77

Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Штраф

за статтею 127 ПКУ:
чи можна уникнути

Штраф, передбачений ст. 127 ПКУ, з точки зору податкового
агента, зобов’язаного утримувати ПДФО, можна назвати
одним з найпідступніших. Чому так, розглянемо в статті
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Ситуація
Під час виплати працівникам заробітної
плати за першу половину місяця (авансу)
роботодавець помилково застосовував податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) через невірні налаштування бухгалтерської
програми. Коли підприємство виплачувало
заробітну плату за другу половину місяця,
ця «помилка» виправлялася бухгалтерською
програмою автоматично — ПДФО утримувався із місячної суми доходу правильно,
в т. ч. без застосування ПСП, та сплачувався
до бюджету в повній сумі.
Під час документальної перевірки платника податку — податкового агента податковим органом було прийнято податкове
повідомлення-рішення про застосування
штрафної санкції, передбаченої п. 127.1 ПКУ.
Щодо того, чи має підприємство шанси
скасувати податкове повідомлення-рішення
про застосування штрафної санкції, передбаченої п. 127.1 ПКУ, відповімо, що шанси
мінімальні, але є підстави для скасування
податкового повідомлення-рішення з огляду
на таке.

Законодавче регулювання
Стаття 127 ПКУ передбачає накладення
штрафних санкцій за порушення правил
нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати. Зокрема, абзацами першим – шостим п. 127.1
ПКУ передбачено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч.
податковим агентом, до або під час виплати
доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу
в розмірі 25 % суми податку, що підлягає
нарахуванню та/або сплаті до бюджету. За
неодноразового порушення сума штрафних санкцій становить 50 % та 75 % суми

податку, що підлягає нарахуванню та/або
сплаті до бюджету.
Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового
боргу, що виникає внаслідок вчинення таких
дій, та обов’язок щодо погашення такого
податкового боргу покладається на особу,
визначену ПКУ, у т. ч. на податкового агента.
При цьому платник податку — отримувач
таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань
або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV ПКУ (абзац сьомий
п. 127.1 ПКУ).
Разом із тим у абзаці восьмому п. 127.1
ПКУ встановлено, що передбачені цим
пунктом штрафи не застосовуються, коли
ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється
податковим агентом під час проведення
перерахунку цього податку, передбаченого
п. 169.4 ПКУ, та виправляється в наступних
податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього
Кодексу. А ст. 126 ПКУ передбачає застосування штрафних санкцій за порушення
правил сплати (перерахування) узгоджених
сум податків.
З наведеного вбачається, що штрафні санкції, передбачені ст. 127 ПКУ, застосовуються
лише у випадку, коли сума ПДФО не була
утримана та/або не сплачена податковим
агентом до бюджету взагалі.
Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є:
• загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1);
• доходи з джерела їх походження в
Україні, які остаточно оподатковуються
під час їх нарахування, виплати, надання
(пп. 163.1.2);
• іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України
(пп. 163.1.3).
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Базу оподаткування ПДФО визначає ст. 164
ПКУ. Зокрема, у п. 164.1 ПКУ зазначено,
що базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід,
який підлягає оподаткуванню, нарахований
(виплачений, наданий) на користь платника
податку протягом звітного податкового періоду. При цьому ПКУ розрізняє загальний
місячний оподатковуваний дохід та загальний
річний оподатковуваний дохід.
Відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (контракту).
Разом із тим пп. 168.1.5 ПКУ передбачено,
якщо оподатковуваний дохід нараховується
податковим агентом, але не виплачується
(не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого
нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом
у строки, встановлені ПКУ для місячного
податкового періоду.
З наведеного зрозуміло, що заробітна
плата є загальним місячним оподатковуваним доходом. За таких обставин ПДФО
має утримуватися та перераховуватися до
бюджету із суми місячної заробітної плати.
Пункт 169.4 ПКУ, до якого відсилає ст. 127
ПКУ, містить два підпункти, що визначають
порядок перерахування ПДФО. Так, роботодавець платника податку зобов’язаний
здійснити, у т. ч. за місцем застосування
ПСП, з урахуванням положень абзацу другого
п. 167.1 ПКУ, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді
заробітної плати, а також суми наданої ПСП:
• за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної
плати за останній місяць звітного року;
• під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної
пільги в разі зміни місця її застосування за
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самостійним рішенням платника податку
або у випадках, визначених пп. 169.2.3 ПКУ;
• під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє
трудові відносини з таким роботодавцем
(пп. 169.4.2).
Роботодавець та/або податковий агент
має право перераховувати суми нарахованих
доходів, утриманого податку за будь-який
період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно
від того, чи має платник податку право на
застосування ПСП (пп. 169.4.3).

Аналіз норм та рекомендації
При буквальному прочитанні абзацу першого ст. 127 ПКУ можна зробити висновок,
що передбачені нею штрафні санкції мають
застосовуватися лише у випадку, якщо сума
ПДФО не була утримана та/або не сплачена
податковим агентом до бюджету взагалі,
адже вказана штрафна санкція покликана
стимулювати податкового агента сплачувати
ПДФО до бюджету. Частково такий висновок підтверджується абзацом сьомим ст. 127
ПКУ, який покладає на податкового агента
відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу,
що виникає внаслідок вчинення таких дій.
У ситуації, що розглядається, на дату узгодження податкового зобов’язання недоплати
ПДФО — «суми податкового зобов’язання або
податкового боргу, що виникає внаслідок
вчинення таких дій» — не виникає. Є «розрив» між сумами податкового зобов’язання
на дату сплати авансу та зарплати за другу
половину місяця, але це не є порушенням,
що передбачене ст. 127 ПКУ, хоча до суми
недоплати в межах місяця може бути застосована пеня.
Натомість якщо податковий агент неправильно обчислив суму податку, він повинен
зробити перерахунок та відобразити правильно
визначену суму ПДФО у податковому розра-
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хунку за ф. № 1ДФ. Якщо такий перерахунок
зроблено в межах звітного року, то такий податковий агент не може бути притягнутий до
відповідальності згідно зі ст. 127 ПКУ.
Варто також зауважити, що п. 127.1 ПКУ
щодо перерахунку відсилає нас до п. 169.4
ПКУ, один з підпунктів якого визначає випадки, коли роботодавець зобов’язаний
перерахувати ПДФО для цілей правильності
визначення податку (пп. 169.4.3).
Застосування ПСП до суми авансу — помилка. Але під час обчислення та оподаткування зарплати за другу половину місяця ця
помилка усувається, що цілком узгоджується
із пп. 169.4.3 п. 169.4 ПКУ, про який йдеться у
п. 127.1 ПКУ. Застосування штрафних санкцій
за п. 127.1 ПКУ, якщо помилка виправлена,
суперечить ст. 127 ПКУ.
Також важливо звернути увагу на таке.
Якщо підприємство вирішить оскаржити
рішення про застосування штрафних санкцій за ст. 127 ПКУ у суді, воно неодмінно
стикнеться із запереченнями податкового
органу. Його представник стверджуватиме,
що всі висновки, викладені вище, є лише
припущеннями податкового агента.
Дійсно, органи ДФСУ займають надто
фіскальну позицію, і будь-які двозначності
у формуванні статей законів трактують на
свою користь. За таких обставин слід зауважити таке.
Підпунктом 4.1.4 ПКУ встановлена презумпція правомірності рішень платника
податку (податкового агента). Так, якщо
норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону,
або якщо норми різних законів чи різних
нормативно-правових актів припускають
неоднозначне (множинне) трактування
прав та обов’язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є
можливість прийняти рішення на користь
як платника податків, так і контролюючого
органу, рішення приймається на користь
платника податку (податкового агента).
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Ця норма ПКУ повністю узгоджується
із практикою Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ). Так, збільшення суми
грошового зобов’язання або накладення
штрафних санкцій (шляхом прийняття
оскаржуваного податкового повідомлення-рішення) порушує право платника податків/податкового агента мирно володіти
своїм майном, визначення якого міститься
у Першому Протоколі до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини
від 20.03.1952 р. (далі — Протокол 1 до
Конвенції), яка є частиною національного
законодавства України згідно із ст. 9 Конституції України. Стаття 1 Протоколу 1 до
Конвенції так визначає підстави, за яких
особа може бути позбавлена свого майна:
«Кожна фізична або юридична особа має
право мирно володіти своїм майном. Ніхто
не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними
принципами міжнародного права».
Роз’яснення цієї норми містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини.
Зокрема, у рішенні у справі «Щокін проти
України» (п. 49) ЄСПЛ вказав, що збільшення податковим органом зобов’язання
особи з податку безперечно є втручанням
до майнових прав заявника, гарантованих
ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції (те саме стосується і застосування штрафних санкцій
за порушення, якого насправді не було).
Таке втручання за Конвенцією може бути
визнане тільки якщо здійснене на умовах,
передбачених законом.
Так, у пп. 50–51 згаданого рішення ЄСПЛ
зазначає: «Найпершою та найбільш важливою вимогою ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції
є те, що будь-яке втручання державних
органів у мирне володіння майном повинне
бути законним: друге речення першого параграфу наділяє правом позбавляти майна
лише «на умовах, передбачених законом»
і другий параграф визначає, що Держава
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реклама

має право контролювати використання
майна шляхом введення в дію «законів».
Більше того, верховенство права, один
з фундаментальних принципів демократичного суспільства, притаманний всім
статтям Конвенції. Це поняття (поняття
«закону») вимагає, перш за все, щоб заходи, що застосовуються, ґрунтувалися
на національному законодавстві. Воно
також посилається на якість закону, що застосовується, вимагаючи його доступності
для осіб, яких він стосується, точності та
передбачуваності в його застосуванні».
Таким чином, будь-які дії, спрямовані на
позбавлення особи її майна, є незаконни-
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ми, якщо контролюючі органи діють не
відповідно до закону.
Оскільки трактування ст. 127 ПКУ можливе як на користь податкового агента,
так і на користь податкового органу, не
можна стверджувати про належну якість
закону. За таких обставин будь-які заходи
для позбавлення податкового агента майна
шляхом застосування штрафних санкцій є
порушенням Протоколу 1 до Конвенції та
суперечить пп. 4.1.4 ПКУ.
За таких обставин підприємство має
шанси скасувати податкове повідомленнярішення про застосування штрафних санкцій
на підставі п. 127.1 ПКУ.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Звітуємо

про підзвітні
кошти
Видача коштів під звіт — одна з найпоширеніших операцій,
що здійснюються суб’єктами господарювання, адже кожний,
хто їх отримав, має за них відзвітувати. Законодавством
встановлено певні правила видачі підзвітних коштів,
подання звіту про їх використання, повернення залишку
невикористаних коштів та сум, використаних надмірно.
Детальніше про ці правил — в статті

Які кошти вважаються підзвітними
Поняття «кошти, видані під звіт» зустрічається в багатьох нормативних актах, та
його точного визначення не містить жодний
з них. Але зрозуміло, що це кошти, за які
необхідно звітувати, відповідно, вони не
належать тому, хто їх отримав. Такі кошти
підприємство видає фізичній особі, як правило, за наказом керівника для здійснення нею
витрат у службових цілях: для розрахунків
під час відрядження, закупівлі матеріальних
цінностей, оплати послуг, наданих підприємству тощо. Розраховуючись такими коштами,
підзвітна особа діє від імені підприємства.
Отже, підзвітні кошти — це кошти, отримані фізичною особою для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за

рахунок підприємства, за які така фізична
особа повинна відзвітувати, а невитрачений
залишок або суму перевитрати повернути.

Кому можна видати підзвітні
кошти
Зазвичай підзвітні кошти видають працівникам підприємства. Разом з тим НБУ
в листі від 16.09.2013 р. № 11-112/13017
(далі — Лист № 11-112) та Міністерство
фінансів України в листі від 13.02.2007 р.
№ 31-34000-30-25/2774 вказують на можливість видачі підзвітних коштів і не працівнику підприємства (в т. ч. засновнику). Але
в такому випадку видача коштів регулюється
вже нормами не трудового законодавства
(КЗпП), а цивільного (зокрема, Цивільного
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кодексу України), й здійснюється на підставі
договору доручення в порядку, вказаному в
наказі про облікову політику підприємства.
Після виконання доручення непрацівник
зобов’язаний у ті ж самі строки, що й працівник підприємства, відзвітувати за витрачені
кошти, надати підтвердні документи та повернути залишок коштів.

Порядок видання коштів під звіт
Підприємство може видати підзвітні кошти
як у готівковій, так і в безготівковій формі,
зокрема шляхом:
• видачі готівки з каси;
• надання можливості користування
корпоративною карткою;
• виплати коштів на особисту картку
підзвітної особи.
При цьому на зарплатну картку працівника перераховувати підзвітні кошти не
можна (п. 6.9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від
12.11.2006 р. № 492).
Що стосується оформлення видачі підзвітних коштів, то якщо вони:
• видаються готівкою працівнику підприємства — оформляють видатковий касовий
ордер (ВКО) або видаткову відомість (п. 3.4
Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, затвердженого
постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р.
№ 637; далі — Положення № 637). Працівник
має пред’явити паспорт або інший документ,
що його замінює, а касир — вписати у ВКО
найменування документа, номер, ким і коли
він виданий. Підзвітна особа розписується
у ВКО або видатковій відомості та зазначає суму коштів. Якщо видаткова відомість
складена на видачу готівки кільком особам,
то всі одержувачі пред’являють паспорти чи
інші документи, що їх замінюють, та розписуються кожен за себе у відповідній графі;
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• видаються готівкою непрацівнику підприємства — оформляють окремий ВКО або
окрему видаткову відомість на одну таку
особу (абзац третій п. 3.5 Положення № 637);
• зараховуються на корпоративну картку — перерахування коштів оформляють
платіжним дорученням, а факт видачі корпоративної картки фіксують у Журналі обліку корпоративних карток (форма такого
журналу законодавством не затверджена й
розробляється самостійно). Видача працівнику корпоративної картки ще не означає
видачу йому підзвітних коштів: виданими
вони вважатимуться лише після списання
їх з картки, тобто після того як підзвітна
особа зніме їх у банкоматі або розплатиться
карткою у безготівковій формі;
• зараховуються на особисту картку
працівника — перерахування коштів оформляють платіжним дорученням.
Зважаючи на зазначене, датою видачі
коштів під звіт вважається:
• якщо кошти видаються готівкою —
дата їх видачі;
• якщо кошти перераховуються на корпоративну картку — дата списання коштів
з корпоративної картки;
• якщо кошти зараховуються на особисту
картку підзвітної особи — дата їх зарахування
на таку картку.
Важливий момент: видавати повторно
підзвітній особі готівкові кошти під звіт
з каси підприємства можна, тільки якщо
вона відзвітувала у встановленому порядку
за раніше отримані суми (абзац четвертий
п. 2.11 Положення № 637).

Яку суму підзвітних коштів можна
видати
Обмежень щодо того, скільки саме коштів
може бути видано під звіт, чинним законодавством не встановлено. Тобто можно видати
будь-яку суму, в т. ч. готівкою, оскільки на
етапі видачі працівнику підзвітних коштів
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обмеження щодо готівкових розрахунків не
працюють. А от коли він розраховуватиметься
цими коштами з продавцями товарів (робіт,
послуг), йому слід пам’ятати, що відповідно
до п. 2.3 Положення № 637 та п. 1 постанови
Правління НБУ «Про встановлення граничної
суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р.
№ 210 максимальна сума готівкових розрахунків протягом одного дня за одним або
кількома платіжними документами становить:
• у разі розрахунків між підприємством
та підприємцем (підприємцями) — 10 000
(десять тисяч) гривень;
• у разі розрахунків між фізичною особою
та підприємством (підприємцем) — 50 000
(п’ятдесят тисяч) гривень.
Підзвітна особа діє від імені та за рахунок
підприємства (причому це стосується як працівника, так і непрацівника), тому вона може
купити за готівку товари (роботи, послуги)
в одного підприємства (підприємця) на суму,
що не перевищує 10 тис. грн. Усі платежі, які
перевищують цю суму, мають проводитися
виключно в безготівковій формі.
Кількість суб’єктів господарювання,
з якими можна здійснювати розрахунки
впродовж одного дня, законодавством не
визначена. Отже, сума розрахунків з усіма
контрагентами в сукупності за день може
перевищувати вказаний ліміт. Головне, щоб
сума розрахунків з кожним із них протягом
дня за одним або більше платіжними документами не перевищувала 10 тис. грн.
З цього випливає, що якщо підзвітній особі
протягом дня необхідно буде розрахуватися
з кількома контрагентами, їй видають кошти
під звіт в необмеженій сумі.
Ще один момент: якщо підзвітна особа
розраховується корпоративною карткою
без зняття готівки (тобто через платіжний
термінал), такі розрахунки вважаються безготівковими й до них зазначене обмеження не
застосовується. І тільки якщо підзвітна особа
зняла кошти з картки, вона має пам’ятати
про граничну суму.
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Згідно з останнім абзацом п. 2.3 Положення № 637 готівкові обмеження не поширюються на:
• розрахунки підприємств (підприємців)
з бюджетами та державними цільовими
фондами;
• добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
• використання коштів, виданих на відрядження.

Порядок звітування про підзвітні
кошти
За витрачання підзвітних коштів особа,
яка їх отримала, має обов’язково відзвітувати.
Форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок
його складання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р.
№ 841 (далі — Порядок № 841). За цією
самою формою звітують і непрацівники
(Лист № 11-112).
Використання підзвітних коштів підтверджується відповідними розрахунковими
документами, а також документами, що
свідчать про одержання готівки з карткового
рахунку. Тому до Звіту про використання
коштів підзвітна особа має додати оригінали
первинних і розрахунково-платіжних документів, які підтверджують факт придбання
товарів/робіт/послуг (рахунки-фактури,
квитанції про оплату, накладні, товарні
чеки, акти виконаних робіт тощо), та документи про зняття готівки — чек банкомату,
копія видаткового ордеру, сліпи, квитанції
платіжних терміналів, довідка банку за
встановленою формою тощо (п. 2.12 Положення № 637).
Звертаємо увагу, що оскільки підзвітна
особа діє від імені підприємства та за його
рахунок, первинні та розрахункові документи повинні бути оформлені на ім’я
такого підприємства. Тобто у відповідних
графах (рядках) документів, де зазнача-
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ються дані покупця, мають бути вказані
реквізити підприємства. Це не стосується
касових чеків, бо в них зазначаються дані
фізичної особи.
Затвердження керівником підприємства
Звіту про використання коштів підтверджує, що підприємство приймає витрати,
здійснені підзвітною особою, як такі, що
були здійснені за його дорученням і з
його згоди.

Строки звітування за підзвітні
кошти
Строки звітування за отриману готівку
визначає п. 3 Порядку № 841, норми якого
фактично повторюють норми пп. 170.9.2
та 170.9.3 ПКУ.
На строки звітування впливає, на що видані підзвітні кошти, форма їх отримання
(готівка з каси, користування корпоратив-

Строки звітування за підзвітні кошти
На що видано
підзвітні кошти

Спосіб отримання
коштів/проведення
розрахунку

Граничний строк подання
звіту

Таблиця 1

Норма
законодавства

Видача підзвітних коштів
На витрати,
пов’язані
безпосередньо
з відрядженням

Готівка з каси
підприємства

До закінчення п’ятого
банківського дня, що
настає за днем закінчення
відрядження

Пп. «а»
пп. 170.9.2 ПКУ

Застосування
корпоративної
картки

До закінчення третього
банківського дня, що
настає за днем закінчення
відрядження

Пп. «а»
пп. 170.9.3 ПКУ

Виплата коштів на
особисту картку

Проведення розрахунків у відрядженні
На закупівлю
сільгосппродукції
та на заготівлю
вторсировини, крім
металобрухту

Готівковий
розрахунок

На інші
господарські
(виробничі)
потреби
На будь-які цілі

Безготівковий
розрахунок із
застосуванням
платіжної картки

До закінчення п’ятого
банківського дня, що настає
за днем проведення закупки,
але не пізніше 10 робочих
днів від дня видачі таких
коштів

Пп. «б»
пп. 170.9.2
ПКУ, абзац
другий п. 2.11
Положення
№ 637

Наступного робочого дня
після отримання коштів під
звіт

Абзац другий
п. 2.11
Положення
№ 637

Протягом 10 банківських
Пп. «б»
днів після завершення
пп. 170.9.3 ПКУ
відрядження;
за наявності поважних причин
роботодавець (самозайнята
особа) може продовжити цей
строк до 20 банківських днів
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Строки повернення невитрачених підзвітних коштів
На що видано підзвітні кошти

Таблиця 2

Строк повернення залишку підзвітних коштів
Згідно з ПКУ

Згідно з Положенням № 637

Видача підзвітних коштів на відрядження
На витрати, пов’язані
безпосередньо з відрядженням

До або під час подання звіту про використання
підзвітних коштів

На закупівлю сільгосппродукції та
на заготівлю вторсировини, крім
металобрухту
На інші господарські потреби
Видача підзвітних коштів, не пов’язана з відрядженням
На закупівлю сільгосппродукції та
на заготівлю вторсировини, крім
металобрухту

До або під час подання
звіту про використання
підзвітних коштів

На інші господарські (виробничі)
потреби

ною карткою чи виплата коштів на особисту
картку підзвітної особи) та спосіб розрахунків
(готівковий чи безготівковий). Для зручності
наведемо ці строки в таблиці 1 (с. 73).
Відзначимо, що п. 7.39 Положення № 637
передбачає подання звіту про використання
коштів із порушенням установлених термінів
лише у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин,
що мають документальне підтвердження.

Строки повернення невитрачених
підзвітних коштів
Якщо підзвітна особа використала не
всю суму коштів, отриманих під звіт, вона
повинна повернути залишок підприємству,
причому в тих грошових одиницях, у яких
було надано аванс.
У п. 7.39 Положення № 637 зазначено,
що такі кошти повертаються разом зі Зві-

Протягом 10 робочих
днів з дня видачі готівки,
включаючи день отримання
коштів під звіт
Протягом двох робочих
днів з дня видачі готівки,
включаючи день отримання
коштів під звіт

том про використання коштів, отже, слід
також керуватися пп. 170.9.2 ПКУ і п. 2.11
Положення № 637. Для зручності строки повернення невитрачених підзвітних коштів
наведемо в таблиці 2.
Зауважимо, що повертати невитрачені
кошти підзвітна особа повинна, якщо вони
були їй видані готівкою з каси або виплачені
на особисту платіжну картку. Якщо невитрачені кошти залишились на корпоративній
картці, за них звітувати не потрібно й повертати також, оскільки підзвітна особа не
отримувала їх під звіт.
Крім невитрачених підзвітних коштів
підзвітна особа має повернути до каси підприємства або перерахувати на його банківський рахунок до або під час подання звіту
про використання коштів ще й суму надміру
витрачених підзвітних коштів (абзац другий
пп. 170.9.2 ПКУ, абзац другий п. 3 Порядку
№ 841).
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Відповідальність за несвоєчасне
повернення підзвітних коштів
У разі якщо підзвітна особа вчасно складає та подає Звіт про використання коштів,
але не повертає залишок невикористаних
коштів або суму коштів, використаних надмірно, настає відповідальність як для такої
підзвітної особи, так і для підприємства.
Зокрема, в таких випадках:
• для підзвітної особи — сума надміру використаних коштів/залишку невикористаних
коштів включають до складу її загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
на підставі пп. 164.2.11 ПКУ і оподатковують
ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта та ВЗ. Порядок оподаткування таких
коштів визначено п. 170.9 ПКУ;
• для підприємства — за перевищення
встановлених строків використання виданої
під звіт готівки ст. 1 Указу Президента України
«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»
від 12.06.1995 р. № 436/95 передбачено
застосування фінансових санкцій у вигляді
штрафу в розмірі 25 % неповерненого вчасно
залишку готівкових підзвітних коштів.
У п. 4 Порядку № 841 вказано, що якщо
платник податку не повертає суми надміру
витрачених коштів протягом звітного місяця,
на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п’ятого, а в окремих
випадках десятого чи двадцятого банківського
дня, що настає за днем, у якому він завершує
відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок
підприємства), то така сума з урахуванням
«натурального» коефіцієнта підлягає оподаткуванню за рахунок будь-якого доходу
за такий місяць. У разі недостатності суми
доходу — за рахунок доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми податку.
Отже, в різних випадках для підзвітної
особи буде різний строк для повернення
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залишку підзвітних надміру витрачених
коштів, протягом якого такі суми не оподатковуватимуться. Але як тільки місяць добіг
кінця й підзвітна особа не розрахувалась із
підприємством, бухгалтер має включити суму
неповернених підзвітною особою коштів до
її доходу та утримати ПДФО та ВЗ.

«Нестандартні» ситуації
Хоча операції з підзвітними коштами
здійснюються давно й постійно, на практиці
трапляються ситуації, правильний вихід
з яких не прописано в законодавстві. Але
вирішувати їх все одно доводиться.

Продовження відрядження
Працівник поїхав у відрядження на два
тижні. Згодом відрядження було продовжено
ще на два тижні. На корпоративній картці
замало коштів, у зв’язку з чим постало питання про перерахування додаткового авансу.
Можна так вчиняти чи ні?
Вважаємо, підприємство може під час відрядження поповнити корпоративну картку,
і це не буде порушенням. Пояснимо чому.
По-перше, в п. 2.11 Положення № 637
йдеться про заборону видачі з каси підприємства відповідній особі готівкових коштів
під звіт, якщо вона ще не відзвітувала за
раніше отримані суми. Якщо працівник
поїхав у відрядження із корпоративною
карткою, яку потім поповнили, то, як зазначалося вище, виданими йому під звіт ці
кошти вважатимуться лише після того, як
він отримає їх у банкоматі або розплатиться
карткою у безготівковій формі. Але в будьякому випадку тут не буде повторної видачі
підзвітних коштів з каси підприємства.
По-друге, і готівкові, і безготівкові кошти
видаються працівнику для використання їх у
рамках одного відрядження, звітувати за які
він повинен після його завершення. У даному
випадку відрядження продовжили, й воно ще
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не завершилось. Отже, працівник не може за
нього відзвітувати. Тому кошти на корпоративній картці, які були там до відрядження, й
ті, що були перераховані згодом, слід вважати
такими, що видані (отримані) в межах одного
відрядження для виконання одного доручення.

Оплата за кількох осіб
У відрядженні перебуває бригада працівників, які виконують ремонтні роботи.
У бригадира корпоративна картка, на яку
перераховують кошти для здійснення витрат
у відрядженні на всіх працівників (добові, на
проживання, на проїзд). Бригадир за місцем
відрядження видає ці кошти працівникам за
відомістю. Як звітувати за такі підзвітні кошти?
У листах Міністерства фінансів України
(від 11.03.2006 р. № 31-26030-12-13/5020 і
від 08.01.2014 р. № 31-07250-06-29/19) та
НБУ від 07.04.2006 р. № 25-209/827-3767
надаються роз’яснення з приводу оплати
держателем корпоративної картки витрат,
пов’язаних з відрядженням, за себе та інших
осіб, які перебувають з ним у відрядженні.
Суть роз’яснень полягає в тому, що держатель корпоративної картки може оплатити нею,
зокрема, вартість проживання всіх відряджених
разом з ним працівників, але при цьому оригінали (рахунків) квитанцій готелю повинні
містити інформацію про прізвища цих людей,
строки проживання в готелі (кількість діб), вартість номерів, в яких проживали працівники,
види витрат, включені до рахунків. Звіт про
використання коштів у такому випадку подає
держатель корпоративної картки, включає
до нього суми витрат за всіма працівниками
і додає до Звіту вказані документи.
У листах зазначено, але, на нашу думку, в
такому ж порядку держатель корпоративної
картки може розраховуватись і за проїзд усіх
відряджених працівників.
Ця ситуація дещо інша: бригадир не оплачує карткою за проживання та проїзд інших
працівників, а знімає кошти з корпоративної

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

картки й видає їх за відомістю працівникам.
Але ж видавати кошти працівникам має
право тільки касир підприємства, який є
матеріально-відповідальною особою. До
того ж щоб видати працівникам кошти, їх
спочатку необхідно оприбуткувати, відобразити в касовій книзі.
Вважаємо, що буде правильніше, якщо
бригадир оплачуватиме однією корпоративною карткою проживання й проїзд за
себе та за інших працівників й оформлятиме
документи так, як зазначено вище. З добовими складніше — бригадир їх може зняти
з картки тільки на себе. Іншим працівникам
добові слід виплатити або з каси перед відрядженням, або на особисті платіжні картки.
Проте можна спробувати діяти таким чином.
Запровадити 0,1 чи 0,2 (тощо) штатної одиниці
посади касира й оформити на бригадира суміщення за цією посадою. Після цього бригадир
як касир матиме право отримувати готівку в
касі (оприбутковувати) та виплачувати її за
видатковими відомостями членам бригади.

Розрахунки готівкою та карткою
Для розрахунків у відрядженні підзвітній
особі було видано корпоративну картку.
Під час такого відрядження підзвітна особа
розраховувалась як готівкою, знятою з цієї
картки, так і самою карткою (в безготівковій
формі). Як звітувати про підзвітні кошти?
На нашу думку, відзвітувати можна двома способами:
• перший — подати два Звіти про використання коштів: за знятою готівкою — протягом трьох банківських днів, що настають
за днем закінчення відрядження, а за розрахунками в безготівковій формі — протягом
10 (20) банківських днів після завершення
відрядження;
• другий — подати один Звіт про використання коштів у найменший строк — протягом трьох банківських днів, що настають
за днем закінчення відрядження.
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Світлана Щербина,
консультант з бухгалтерського та податкового обліку, бухгалтер

Навчання:

документи, оплата,
оформлення
Роботодавець у порядку, передбаченому законодавством,
колективним договором і угодами, періодично організовує
для працівників професійне навчання, перепідготовку та
підвищення кваліфікації. Деякі питання стосовно такого
навчання й розглянуто в статті

З

аконом України «Про професійний
розвиток працівників» від 12.01.2012 р.
№ 4312-VI визначено, що основними
напрямами діяльності роботодавців у сфері
професійного розвитку працівників є, зок
рема:
• організація професійного навчання
працівників;
• стимулювання їх до професійного
зростання;
• забезпечення підвищення кваліфікації
працівників безпосередньо в роботодавця або
в навчальних закладах зазвичай не менше
одного разу на п’ять років.
Питання щодо організації професійного
навчання працівників вирішується роботодавцями з урахуванням потреб власної
господарської або іншої діяльності. Воно

має безперервний характер і проводиться
протягом трудової діяльності працівників з
метою поступового розширення та поглиб
лення їх знань, умінь і навичок відповідно
до вимог виробництва. Саме з цією метою
роботодавець у порядку, передбаченому
законодавством, колективним договором і
угодами, періодично організовує для працівників професійне навчання, перепідготовку
та підвищення кваліфікації.

Документальне оформлення
навчання
Підприємство перед направленням працівника на професійне навчання повинно
укласти договір з навчальним центром,
який здійснюватиме професійну підготовку,
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перепідготовку чи підвищення кваліфікації
працівників. У договорі обов’язково має бути
вказано, що виконавець, тобто організація,
яка проводитиме навчання, зобов’язується
організувати та провести навчання працівників або посадових осіб і спеціалістів
з конкретним зазначенням виду навчання.
Згідно зі ст. 201 КЗпП для забезпечення
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників роботодавець організовує виробниче
навчання за свій рахунок. Плату за професійну
підготовку, перепідготовку чи підвищення
кваліфікації працівників можна вносити за
увесь термін такого навчання повністю або
частинами, безготівковим розрахунком або
готівкою залежно від умов, вказаних у договорі (зазначимо, що оплата вартості професійного навчання працівників бюджетної
сфери здійснюватиметься за бюджетні кошти).
Крім того, має бути наказ вищої організації
(у разі її наявності) про ціни та послуги з навчання у відповідному навчальному центрі,
а також наказ про направлення працівника
на проходження навчання в навчальному
центрі.
Після завершення навчання навчальний
центр видає підприємству такі документи:
• акт здавання-приймання виконаних
послуг згідно з укладеним договором;
• витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань із зазначенням осіб, які пройшли навчання, їх посади та стажу роботи
на цій посаді, дати попередньої та наступної
перевірки, дати та причини перевірки, рішення комісії та підпис особи, яка проходить
перевірку. Витяг підписується головою та
членами комісії та завіряється печаткою;
• посвідчення як підтвердження такого
навчання.
Після закінчення навчання та на підставі
документа про проходження професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відділ кадрів підприємства
вносить до трудової книжки працівника
записи згідно з пп. «б» п. 2.19 Інструкції про

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення
України від 29.07.1993 р. № 58. Крім того,
згідно з п. 4.1 вказаної Інструкції в разі
звільнення працівника необхідно вказати
час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник
за останні два роки перед звільненням.

Оплата у період навчання
Згідно зі ст. 122 КЗпП держава гарантує
працівникові, направленому підприємством
на курси підвищення кваліфікації з відривом
від виробництва, збереження місця роботи
(посади) та здійснення виплат, передбачених
постановою «Про гарантії і компенсації для
працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом
від виробництва» від 28.06.1997 р. № 695
(далі — Постанова № 695). Нею встановлено
такі мінімальні гарантії працівникам, яких
направляють на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації:
• збереження середньої зарплати за місцем роботи на час навчання;
• оплату вартості проїзду до місця навчання та назад;
• виплату добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому
законодавством для службових відряджень;
• оплату вартості проживання, а в разі
відсутності гуртожитку — відшкодування
витрат, пов’язаних з найманням житлового
приміщення, що виконується в порядку,
встановленому законодавством для службових відряджень.
Ці гарантії надаються працівникам, направленим на професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації
з відривом від виробництва за основним
місцем роботи (п. 2 Постанови № 695).
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Бухгалтерський та податковий
облік
Податок на прибуток і ПДВ
Відповідно до п. 7 П(С)БО 16 «Витрати» витрати визнаються витратами певного періоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені.
Таким чином, у разі часткової оплати за
навчання оплата здійснюється за декілька
звітних періодів (навчальний рік) та відображається на рахунку 39, надалі пропорційно
списуються на витрати відповідного періоду.
Перерахувавши попередню оплату за
навчання або підвищення кваліфікації навчальному закладу, підприємству слід зробити
проводку: Дт 39 — Кт 311.
Якщо у працівника виник дохід у вигляді
додаткового блага як частина перевищення
щомісячної суми плати за навчання або підвищення кваліфікації над неоподатковуваною
ПДФО сумою, буде проводка: Дт 39 — Кт 66.
Суму плати, включену до складу витрат
звітного періоду (щомісяця рівними частинами протягом усього навчання або підвищення
кваліфікації), відображають проводкою Дт 91
(92, 93, 94) — Кт 39.
База оподаткування податком на прибуток визначається виходячи із фінансового результату, розрахованого за даними
бухгалтерського обліку. ПКУ не передбачає
коригування фінансового результату на суму
вартості навчання працівників, а отже, усі
підприємства незалежно від рівня доходу
мають право включити вартість навчання
у витрати звітного періоду, в якому вони
були здійснені, але за умови обов’язкового
їх документального підтвердження.
Операції з постачання освітніх послуг навчальними закладами, що мають відповідну

ліцензію, звільнені від обкладення ПДВ відповідно до пп. 197.1.2 ПКУ. Надання інформаційно-консультаційних послуг (семінари,
тренінги тощо) є базою оподаткування на
загальних підставах за ставкою 20 % (п. 185.1
ПКУ). При цьому підприємство — замовник
таких послуг матиме право на податковий
кредит із ПДВ згідно з п. 198.1 ПКУ.

ПДФО
Згідно з пп. 165.1.21 ПКУ до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається, зокрема,
сума, сплачена будь-якою юридичною або
фізичною особою на користь вітчизняних
вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку
чи перепідготовку платника податку, але
не вище трикратного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання,
підготовки чи перепідготовки такої фізичної
особи (з 01.01.2017 р. — 9600 грн).
Крім того, не включається до складу оподатковуваного доходу сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації
(перепідготовкою) платника податку згідно
із законом (пп. 165.1.37 ПКУ).
З 01.01.2017 р. у пп. 165.1.21 ПКУ вже
відсутня норма (а в пп. 165.1.37 ПКУ її
ніколи й не було) про обов’язковість відпрацювати в роботодавця три роки. Але
залишається незмінним правило: якщо
вартість навчання перевищуватиме три
мінімальні зарплати, то сума, сплачена
як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого
такому працівнику, і підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % з урахуванням
«натурального» коефіцієнта (в 2017 р. —
1,21951) та ВЗ у розмірі 1,5 %.
Під час заповнення розрахунку за формою № 1ДФ оплата вартості навчання та
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визнання цієї оплати додатковим благом
відображаються з такими ознаками доходів:
• «145» — неоподатковувана сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних
навчальних закладів за фізичну особу для її
підготовки чи перепідготовки;
• «126» — оподатковувана сума;
• «158» — вартість підвищення кваліфікації чи перепідготовки працівників.

Відпрацювання
Тривалість відпрацювання працівником
певного строку в роботодавця, який оплатив
його навчання в навчальному закладі чи на
курсах підвищення кваліфікації тощо, визначається за домовленістю сторін, про що
оформляється відповідний договір, і не може
перевищувати трьох років. Це встановлено
ст. 34 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.
У разі відмови працівника або іншої особи
відпрацювати в роботодавця протягом погодженого з ним строку звільнення з роботи до
закінчення такого строку працівник або інша
особа зобов’язані відшкодувати роботодавцю
витрати, пов’язані з оплатою навчання, або їх
частину пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що визначаються договором.
Працівник або інша особа не зобов’язані відшкодовувати роботодавцю витрати, пов’язані
з навчанням, якщо вони не стали до роботи
або були звільнені з роботи з таких підстав:
• установлення інвалідності;
• звільнення за ініціативою роботодавця,
що не пов’язане з учиненням працівником
протиправних дій;
• призов на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу;
• за власною ініціативою у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, колективного або трудового договору;
• догляд за дитиною-інвалідом та (або)
інвалідом I групи (незалежно від причини
інвалідності).
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ЄСВ
Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ
базою нарахування ЄСВ для роботодавців
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, та суму
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Визначення видів виплат, що належать
до фонду зарплати для нарахування ЄСВ,
передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати.
Згідно з п. 9 розділу ІI 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, ЄСВ
не нараховується на витрати на підготовку
та перепідготовку працівників (крім суми
заробітної плати, що зберігається за основ
ним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі
підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів), а саме на:
• витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної
підготовки та перепідготовки кадрів;
• стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим
підприємствами на навчання з відривом
від виробництва у вищі навчальні заклади;
• оплату проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та назад;
• витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального
матеріалу, оренду приміщень).
Таким чином, можна зробити висновок,
що оплата навчання працівників не є об’єктом оподаткування ЄСВ.
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ПРИКЛАД 1

Відображення в обліку витрат на навчання працівника
Підприємство направило працівника на підвищення кваліфікації до навчального
центру, з яким укладено договір, за умови, що працівник відпрацює три роки після навчання. За умовами договору вартість навчання становить 13 455,84 грн.
В обліку виконані розрахунки можна відобразити таким чином:
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т

Податковий облік
Доходи

Витрати

13455,84

—

—

6441

2242,64

—

—

631

13455,84

—

13455,84

631

2242,64

—

—

1

Оплачено за навчання

631

311

2

Відображено ПДВ

6415

3

Закрито оплату згідно з
актом про надання послуг
Відображено ПДВ

84
(92, 23)
6415

4

Сума, грн

ПРИКЛАД 2

Відображення в обліку часткового повернення працівником витрат на навчання
Підприємство направило працівника на підвищення кваліфікації до навчального
центру, з яким укладено договір. Після закінчення навчання працівник відпрацював 2,8
місяця. За невідпрацьовані 4 місяці він відповідно до укладеного договору має повернути
підприємству кошти за навчання.
В обліку виконані розрахунки можна відобразити так:
№
з/п

Зміст операції

Бухгалтерський
облік
Д-т

К-т

Сума, грн

Податковий облік
Доходи

Витрати

1

Працівник погасив
заборгованість за
навчання перед
підприємством

311

377

2000,00

—

—

2

Віднесено повернені
кошти на дохід

377

719

2000,00

1666,67

—

3

Відображено коригування
ПДВ

719

6415

333,33

—

—
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 03.05.2017 р. № 10961/7/99-99-13-02-01-17

Про право на добровільну сплату ЄСВ голів фермерських господарств
Державна фіскальна служба України для
однозначного тлумачення та застосування норм
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі —
Закон № 2464) надає роз’яснення з питання
права на добровільну сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) голів фермерських
господарств.
У частині другій ст. 2 Закону № 2464 зазначено, що виключно Законом № 2464 визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску,
порядок нарахування, обчислення та сплати
єдиного внеску.
Дія інших нормативно-правових актів може
поширюватися на зазначені відносини лише
у випадках, передбачених Законом № 2464,
або в частині, що не суперечить Закону № 2464
(п. 1 ст. 2 Закону № 2464).
У преамбулі до Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973
(далі — Закон № 973) зазначено, що законом,
який визначає правові, економічні та соціальні
засади створення та діяльності фермерських
господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського
господарства України, є Закон № 973.
Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична
особа — підприємець (частина четверта ст. 1
Закону № 973).
Порядок утворення, діяльності юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців регламентується, зокрема, Господарським та Цивільним
кодексами України.

Отже, фермерське господарство — це
юридична особа або фізична особа — підприємець зі статусом сімейного фермерського
господарства.
Фермерське господарство, зареєстроване
як юридична особа, так і без статусу юридичної
особи, має статус сімейного фермерського
господарства, за умови, що в його підприємницькій діяльності використовується праця
членів такого господарства, якими є виключно
члени однієї сім’ї або члени сім’ї фізичної особи — підприємця відповідно до ст. 3 Сімейного
кодексу України (частина п’ята ст. 1 Закону № 973).
Згідно з абзацом третім частини п’ятої ст. 1
Закону № 973 головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї — це є умовою створення такого
господарства.
Головою фермерського господарства є його
засновник або інша визначена в Статуті особа
(частина перша ст. 4 Закону № 973).
Частиною першою ст. 10 Закону № 2464
визначено коло платників, які мають право на
добровільну сплату єдиного внеску.
Відповідно до п. 1 частини першої ст. 10 Закону
№ 2464 з 01.01.2016 р. платниками, які мають
право на добровільну сплату єдиного внеску,
є, зокрема, члени фермерського господарства.
Зазначені особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску за всіма видами
загальнообов’язкового державного соціального
страхування (одночасно на пенсійне, на випадок
безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності).

№9 (134) сентябрь 2017

Вичерпний перелік членів фермерського
господарства визначено частиною третьою ст. 3
Закону № 973, відповідно до якого до членів сім’ї
та родичів голови фермерського господарства
належать дружина (чоловік), батьки, діти, баба,
дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха,
вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні
брати та сестри, дядько, тітка, племінники як
голови фермерського господарства, так і його
дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня
споріднення з усіма зазначеними вище членами
сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки
чоловіка або дружини, її чоловік або дружина,
діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини,
у т. ч. усиновлені ними діти).
У Законі № 973 розрізняються поняття «голова фермерського господарства» та «члени
фермерського господарства», які регламентуються різними статтями цього Закону.
Враховуючи норми частини третьої ст. 3
Закону № 973 та частини першої ст. 10 Закону
№ 2464, право на добровільну сплату єдиного
внеску мають виключно члени фермерського
господарства.
Щодо фермерського господарства без
статусу юридичної особи, що організовується
на основі діяльності фізичної особи — підприємця і має статус сімейного фермерського
господарства
Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою — підприємцем самостійно або
спільно з членами її сім’ї на підставі договору
про створення сімейного фермерського господарства (частина перша ст. 81 Закону № 973).
Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї,
зареєстрований як фізична особа — підприємець і визначений договором про створення
сімейного фермерського господарства (частина
третя ст. 81 Закону № 973).
Водночас відповідно до п. 4 частини першої
ст. 4 Закону № 2464, фізичні особи — підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему
оподаткування, є платниками єдиного внеску.
Базу нарахування єдиного внеску для зазначених осіб визначено у ст. 7 Закону № 2464.
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Фізична особа — підприємець (голова фермерського господарства) є для себе одночасно
страхувальником і застрахованою особою,
а отже, має обов’язок щодо своєчасного та
в повному обсязі нараховування, обчислення
і сплати єдиного внеску.
Члени сім’ї такої фізичної особи — підприємця реалізують своє право на зарахування
страхового стажу шляхом добровільної сплати єдиного внеску відповідно до ст. 10 Закону № 2464.
Щодо фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа
Порядок утворення, діяльності та управління
юридичної особи регламентується, зокрема,
Господарським та Цивільним кодексами України.
Головою фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа, є член відповідної сім’ї.
Статтею 3 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) встановлено, що законодавство
про працю регулює трудові відносини працівників
усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та
галузевої належності, а також осіб, які працюють
за трудовим договором з фізичними особами.
Особливості праці, зокрема, членів фермерських господарств визначаються законодавством
та їх статутами.
Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону
№ 2464 платниками єдиного внеску є, зок
рема, підприємства, установи та організації,
інші юридичні особи, утворені відповідно до
законодавства 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.
Базою нарахування єдиного внеску для
зазначених платників 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. в натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону
України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108), та сума
винагороди фізичним особам за виконання
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робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами (абзац перший п. 1 частини першої
ст. 7 Закону № 2464).
Враховуючи зазначене, члени сім’ї голови
фермерського господарства, зареєстрованого

як юридична особа, реалізують своє право на
зарахування страхового стажу шляхом добровільної сплати єдиного внеску відповідно до
ст. 10 Закону № 2464, при цьому голова не має
права на добровільну сплату єдиного внеску.

В. о. Голови 

М. Продан

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 10.05.2017 р. № 7955/5/99-99-13-01-01-16

Щодо оподаткування донарахованих сум індексації заробітної плати
Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати податком на доходи фізичних
осіб, військовим збором та відображення в
податковому розрахунку за формою № 1ДФ
Податковий кодекс України (далі — ПКУ)
регулює відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що
справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов’язки, компетенцію контролюючих
органів, повноваження і обов’язки їх посадових
осіб під час адміністрування податків, а також
відповідальність за порушення податкового
законодавства (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).
Згідно з п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента, зокрема, є загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Об’єктом оподаткування військовим збором
також є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).
Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включаються доходи у вигляді заробітної плати,
нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження
згідно із законодавством, у тому числі за час
відпустки або перебування платника податку на
лікарняному, то з метою визначення граничної
суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках
їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх
нарахування (абзац третій пп. 169.4.1 п. 169.4
ст. 169 ПКУ).
Дохід, отриманий платником податку у вигляді індексації заробітної плати, не підпадає
під дію пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати
податок із суми такого доходу за його рахунок,
використовуючи ставку податку, визначену
в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).
Ставка військового збору становить 1,5 % від
об’єкта оподаткування (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).
Таким чином, податковий агент зобов’язаний
утримати податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір із сум доходів у вигляді індексації
заробітної плати в тому податковому періоді,
в якому відбувається таке нарахування (виплата).
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Разом з тим згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176
ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати
у строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого
розташування. Такий розрахунок подається
лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом
протягом звітного періоду.
Порядок заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за
№ 111/26556.
Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, встановлено, що доходи
у вигляді заробітної плати, включаючи індексацію, відображаються в податковому розрахунку
під «101» ознакою доходу.
Отже, суми індексації заробітної плати, зок
рема за попередні періоди, відображаються в
податковому розрахунку за формою № 1ДФ
у тому кварталі, в якому проводиться таке нарахування (виплата).
Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати єдиним внеском на загально
обов’язкове державне соціальне страхування
Відповідно до 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-VI
із змінами та доповненнями (далі — Закон
№ 2464) платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці.
Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону
№ 2464 роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальВ. о. Голови 
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не страхування (далі — єдиний внесок), зокрема на суму нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які
включають основну й додаткову заробітну
плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про
оплату праці».
Індексація заробітної плати здійснюється
на підставі Закону України «Про індексацію
грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII (далі — Закон № 1282).
Об’єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення)
як грошовий дохід громадян, одержаний ними
в гривнях на території України і який не має
разового характеру (частина перша ст. 2 Закону № 1282).
Обчислення єдиного внеску здійснюється на
підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) виплат (доходу), на які відповідно
до цього Закону нараховується єдиний внесок
(частина друга ст. 9 Закону № 2464).
У разі якщо база нарахування єдиного внеску
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 єдиного
внеску (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).
Згідно з пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції про
порядок нарахування та сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 20.04.2015 р. № 449, якщо
нарахування заробітної плати здійснюється за
попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням
помилок, суми донарахованої заробітної плати
включаються до заробітної плати місяця, в якому
були здійснені такі донарахування.
М. В. Продан
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 31.07.2017 р. № 1443/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Щодо оподаткування витрат за користування таксі під час відрядження
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування податковим агентом сум відшкодованих
витрат, понесених фізобою (працівником) під
час відрядження за кордон та в межах України
за користування послугами таксі та в межах
компетенції повідомляє.
Згідно зі ст. 121 Кодексу законів про працю
України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій
у зв’язку зі службовими відрядженнями.
Оподаткування доходів фізосіб регламентується 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 — фізособи,
яка перебуває в трудових відносинах із своїм
роботодавцем або є членом керівних органів
підприємств, установ, організацій, 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).
Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 Кодексу 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 т. ч. електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному
виді транспорту, та розрахункових документів
про їх придбання за всіма видами транспорту,
в т. ч. 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/сторони, що відряджає.
Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади,
підприємств, установ та організацій, що пов
ністю або частково фінансуються за рахунок
бюджетних коштів, є Інструкція про службові
відрядження в межах України та за кордон,
затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція
№ 59). При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59
як допоміжний (довідковий) документ.
Враховуючи викладене, у разі якщо юридична
особа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума відшкодованих
фізичній особі (працівнику) витрат, понесених
таким працівником під час відрядження за
кордон та в межах України за користування
послугами таксі, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу, за умови виконання вимог, встановлених
п. 170.9 Кодексу.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому її надано.
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 87

Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФСУ (ЗіР)

Право на ПСП батьків,
які не перебувають у шлюбі
На яку ПСП та за якого граничного
розміру доходу мають право батьки,
які утримують двох спільних дітей
віком до 18 років, разом проживають, але
не перебувають у офіційно зареєстрова
ному шлюбі?
Виникнення прав та обов’язків матері,
батька та дитини визначено у ст. 121
Сімейного кодексу України (далі —
СКУ), які ґрунтуються на походженні дитини
від них, засвідченому органом державної
реєстрації актів цивільного стану в порядку,
встановленому ст. 122 та 125 СКУ.
Відповідно до ст. 141 СКУ мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини не-

залежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Згідно з частиною другою ст. 51
Конституції України та ст. 180 СКУ батьки
зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Звільнення батьків від
обов’язку утримувати дитину може бути
тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 188 СКУ).
Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будь-який
платник податку має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця
у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює
50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного
податкового року (у 2017 р. — 800,00 грн).
Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ
податкова соціальна пільга застосовується
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до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні
до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його
розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 грн
(у 2017 р. — 2240,00 грн (1600,00 грн × 1,4)).
Водночас платник податку, який утримує
двох чи більше дітей віком до 18 років, має
право на ПСП у розмірі 100 % суми пільги,
визначеної пп. 169.1.1 ПКУ (у 2017 р. —
800,00 грн) — у розрахунку на кожну таку
дитину (пп. 169.1.2 ПКУ). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на
отримання ПСП одному з батьків у випадку
та в розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ,
визначається як добуток суми, визначеної
в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.
Підпунктом 169.2.2 ПКУ передбачено,
що ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати
з дня отримання роботодавцем заяви від
платника податку про застосування пільги
та документів, що підтверджують таке право. Перелік таких документів та порядок їх
надання затверджено постановою КМУ від
29.12.2010 р. № 1227.
Отже, батьки, які утримують двох спільних
дітей віком до 18 років, разом проживають,
але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, у разі отримання доходу
у вигляді заробітної плати мають право
на застосування ПСП у розмірі 800,00 грн
у розрахунку на кожну дитину за умови
додержання всіх вимог ст. 169 ПКУ. При
цьому граничний розмір доходу, який дає
право на отримання ПСП одному з батьків
у 2017 р., становить 4480,00 грн на місяць,
другому — 2240,00 грн.
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Право на ПСП батька, діти якого
з ним не проживають
Чи надається право на ПСП плат
нику податку, який має трьох дітей
віком до 18 років, але двоє з них про
живають з дружиною від першого шлюбу?
Згідно з пп. 169.1.2 ПКУ платник податку, який утримує двох чи більше
дітей віком до 18 років, має право на
ПСП у розмірі 100 % суми пільги, визначеної
пп. 169.1.1 ПКУ (у 2017 р. — 800,00 грн), —
у розрахунку на кожну таку дитину.
Абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ визначено, що ПСП застосовується до доходу,
нарахованого на користь платника податку
протягом звітного податкового місяця як
заробітна плата (інші прирівняні до неї
відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір
не перевищує суми, що дорівнює розміру
місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на
1,4 та округленого до найближчих 10 грн
(у 2017 р. — 2240,00 грн). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на
отримання ПСП одному з батьків у випадку
та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ,
визначається як добуток суми, визначеної
в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.
Згідно з пп. 3 п. 5 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою
КМУ від 29.12.2010 р. № 1227 (далі — Порядок № 1227), для застосування пільги з підстав, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ, платник
податку, який має двох чи більше дітей віком
до 18 років, крім заяви подає: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей),
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затверджені відповідним органом країни,
в якій іноземна фізична особа — платник
податку постійно проживав (проживала) до
прибуття в Україну; копію рішення органу
опіки та піклування про встановлення опіки
чи піклування (якщо із заявою звертається
опікун або піклувальник).
Питання утримання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України (далі —
СКУ). Батьки мають право укласти договір
щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає
окремо від дитини. Договір укладається в
письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню.
Таким чином, якщо батько, який має
трьох дітей віком до 18 років, але двоє із
них проживають з дружиною від першого
шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, визначеної
пп. 169.1.2 ПКУ, то разом із поданням до
підприємства заяви щодо її застосування
подаються, крім документів, визначених у Порядку № 1227, документи, що підтверджують
факт утримання ним дітей. Документами,
що це підтверджують, може бути довідка
органу опіки, рішення суду або нотаріально
завірений договір між колишніми чоловіком
та дружиною щодо здійснення батьківських
прав та виконання обов’язків тим з них, хто
проживає окремо від дитини, рішення суду
про аліменти.

Право на ПСП батька, якщо
дитина ним не усиновлена
Чи має право на ПСП батько, який
утримує трьох дітей віком до 18 ро
ків, але двоє з яких є його рідними,
а одна дитина дружини, яка не всиновлена?
Виникнення прав та обов’язків матері,
батька та дитини визначено ст. 121
Сімейного кодексу України (далі —
СКУ), які ґрунтуються на походженні дитини
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від них, засвідченому органом державної
реєстрації актів цивільного стану в порядку,
встановленому ст. 122 та 125 СКУ.
Відповідно до ст. 141 СКУ мати та батько
мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони
у шлюбі між собою. Згідно з частиною другою
ст. 51 Конституції України та ст. 180 СКУ
батьки зобов’язані утримувати дитину до
досягнення нею повноліття. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину може
бути тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 188 СКУ).
Крім того, ст. 181 СКУ наведено способи
виконання батьками обов’язку утримувати
дитину. Розірвання шлюбу між батьками,
проживання їх окремо від дитини не впливає
на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків
щодо дитини (ст. 141 СКУ).
Разом з тим дитина може бути усиновленою, що передбачає прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки
чи сина, яке здійснене на підставі рішення
суду (ст. 207 і 208 СКУ). Усиновлення надає
усиновлювачеві права та накладає на нього
обов’язки щодо дитини, яку він усиновив,
у такому ж обсязі, який мають батьки щодо
дитини (п. 4 ст. 232 СКУ).
Платник податку, який утримує двох чи
більше дітей віком до 18 років, має право на
ПСП у розмірі 100 % суми пільги, визначеної
пп. 169.1.1 ПКУ (у 2017 р. — 800,00 грн) —
у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2
ПКУ). При цьому граничний розмір доходу,
який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку
та в розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ,
визначається як добуток суми, визначеної в
абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.
Податкова соціальна пільга починає
застосовуватися до нарахованих доходів
у вигляді заробітної плати з дня отримання
роботодавцем заяви від платника податку
про застосування пільги та документів, що
підтверджують таке право. Перелік таких до-
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кументів та порядок їх надання затверджено
постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.
Враховуючи зазначене, оскільки чоловік
не усиновив дитину дружини від першого
шлюбу, в нього не виникає обов’язку щодо її
утримання. Тобто він не має права в такому
випадку на застосування ПСП на неусиновлену
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дитину. Однак такий платник у разі отримання доходу у вигляді заробітної плати, розмір
якої у 2017 р. не перевищує 4480,00 грн на
місяць (2240,00 × 2), та за умови додержання всіх інших вимог ст. 169 ПКУ має право
на застосування ПСП у розмірі 800,00 грн
у розрахунку на кожну свою дитину.

На ваші запитання відповідає Наталія КИРПА, заступник начальника
відділу організації роботи ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві

Терміни сплати ЄСВ у разі
затримання «лікарняних» Фондом
В який термін роботодавець зобов’я
заний сплатити ЄСВ з нарахованої
допомоги по тимчасовій непра
цездатності та допомоги по вагітності та
пологах, якщо Фонд соцстраху затримує
виплату коштів?
Згідно з пп. 4 п. 2 розділу IV Інструкції
про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція
№ 449), ЄСВ підлягає сплаті незалежно від
фінансового стану платника.
Обчислення ЄСВ платниками, зазначеними у пп. 1 та 2 Інструкції № 449, зокрема
підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами, які використовують
найману працю, військовими частинами
та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та
пологах, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства особам,
які отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та

отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється щомісяця на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на
які нараховується ЄСВ (пп. 1 п. 3 розділу IV
Інструкції № 449).
Нараховані за відповідний календарний
місяць суми ЄСВ сплачуються платниками
не пізніше 20 числа наступного місяця, крім
гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати його не пізніше 28 числа наступного
місяця (пп. 6 п. 3 розділу IV Інструкції № 449).
У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених у Інструкції
№ 449, припадає на вихідний або святковий
день, останнім днем таких строків сплати
єдиного внеску вважається перший робочий
день, що настає за вихідним або святковим
днем (п. 11 розділу IV Інструкції № 449).
Враховуючи зазначене вище, роботодавець зобов’язаний сплатити ЄСВ з нарахованої за відповідний календарний місяць суми
допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах не
пізніше 20 числа наступного місяця, незалежно від джерел їх фінансування, форми,
порядку, місця виплати та використання,
а також від того, чи виплачені такі суми
фактично після їх нарахування.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

«Больничный» лист:
переквалификация причины
c. 91
нетрудоспособности

Валерия ЛИНЕВИЧ,
старший бухгалтер-эксперт, департамент аутсорсинга
Международной аудиторской компании BDO

«Больничный»

лист: переквалификация
причины
нетрудоспособности
Тема правильного заполнения и оплаты «больничных»
листов поднималась много раз, но все еще возникают
ситуации, заставляющие даже опытного бухгалтера задуматься, если не сказать содрогнуться. Одну из таких
практических ситуаций и рассмотрим в статье, а именно: ситуацию относительно переквалификации причины
нетрудоспособности, указанной в «больничном» листе,
с «несчастного случая на производстве» на «непроизводственную травму»
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К

ак мы знаем, «больничные» листы с
причиной нетрудоспособности «4 —
несчастный случай на производстве
и его последствия» оплачиваются не за счет
Фонда социального страхования по времен
ной утрате трудоспособности (ФСС по ВУТ),
а за счет Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний Украины (ФСС
от НСП). Соответственно, мы опираемся на
совершенно другие нормативные документы
для правильной фиксации происшествия,
его расследования и оплаты времени такой
нетрудоспособности1.

Несчастный случай
на производстве
Основным документом при расследова
нии несчастных случаев на производстве
является Порядок проведения расследования
и ведения учета несчастных случаев, про
фессиональных заболеваний и аварий на
производстве, утвердженный постановлением
КМУ от 30.11.2011 г. № 1232 (далее — По
рядок № 1232). В п. 10 данного Порядка
указано, что работодатель, с сотрудником
которого произошел несчастный случай,
в течение одного часа обязан передать с
использованием средств связи и в течение
суток на бумажном носителе уведомление о
несчастном случае в установленном порядке
в ФСС от НСП, руководителю предприятия,
руководителю профсоюза. В течение все
тех же суток на предприятии должна быть
создана комиссия численностью не менее
трех человек для проведения расследования
произошедшего страхового случая. Работода
1 В ходе подготовки номера в печать стало известно,
что ФСС по ВУТ и ФСС от НСП объединились и образовали
Фонд социального страхования Украины. Это событие
принципиальным образом не меняет сути рассматривае
мого вопроса, так как порядок расследования несчастных
случаев на производстве и несчастных случаев, не связанных
с производством, и их оформление отличаются.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

тель обязан создать надлежащие условия для
работы комиссии (обеспечить помещением,
средствами связи, оргтехникой, автотран
спортом, канцелярскими принадлежностями
и т. п.), компенсировать расходы, связанные
с ее деятельностью. А также должен привлечь
к работе экспертов, других специалистов
и способствовать работе комиссии с целью
своевременного и объективного проведения
расследования несчастного случая. В состав
комиссии входят руководитель (специалист)
службы охраны труда или должностное
лицо, на которое работодателем возложе
но выполнение функций по охране труда
(председатель комиссии), представитель
ФСС от НСП по местонахождению предприя
тия, представитель профсоюза, а также
представитель предприятия и другие лица.
В состав комиссии не может входить непо
средственный руководитель работ, которые,
возможно, привели к несчастному случаю.
Председатель комиссии обязан письменно
проинформировать потерпевшего или упол
номоченное им лицо, представляющее его
интересы, о его или ее правах и с самого
начала работы комиссии пригласить к со
трудничеству.
Далее начинается непосредственное рас
следование обстоятельств происшествия.
Тут пригодится абсолютно все: письменные
заявления от свидетелей, протоколы описа
ния места происшествия, документальные
подтверждения от руководителя о целе
сообразности и законности выполняемой
сотрудником работы, записи видеокамер
с места происшествия, справки со скорой
помощи и результаты анализов крови на ал
когольное и наркотическое опьянение — все
то, что поможет воссоздать полную картину
происшествия. Минимальный перечень не
обходимой информации приведен в п. 50
Порядка № 1232. Если у комиссии имеется
дополнительная информация помимо обя
зательного списка, она обязана принять ее
во внимание при расследовании.
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Для удобства и эффективности расследо
вания необходимо придерживаться опреде
ленных правил, таких как:
• обеспечение сохранности места про
исшествия в нетронутом виде, максималь
ная фиксация всех элементов, предметов,
расстояний между ними;
• осмотр места происшествия уполно
моченными лицами и членами комиссии;
• опрос и фиксация свидетельских по
казаний и т. п.
Затем на протяжении трех дней с момента
создания комиссия должна проделать следу
ющую работу:
• обследовать место несчастного случая,
получить письменные объяснения с по
терпевшего, если это возможно, опросить
и зафиксировать показания свидетелей не
счастного случая и причастных к нему лиц;
• определить соответствие условий труда
и его безопасности требованиям законода
тельства об охране труда;
• выяснить обстоятельства и причины
несчастного случая;
• изучить первичную медицинскую до
кументацию (журнал регистрации травма
тологического пункта лечебно-профилактического учреждения, обращения постра
давшего в медицинский пункт или пункт
медико-санитарной части предприятия,
амбулаторную карту и историю болезни по
терпевшего, документацию отдела кадров,
отдела (службы) охраны труда и т. д.);
• определить, связан или не связан не
счастный случай с производством;
• установить круг лиц, допустивших
нарушения требований законодательства
об охране труда (если такое нарушение
имело место), а также разработать план
мероприятий по предотвращению подобных
несчастных случаев;
• составить в пяти экземплярах акт про
ведения расследования несчастного случая
по ф. Н-5 согласно приложению 3 к Порядку
№ 1232 или акт о несчастном случае, свя
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занном с производством, по ф. Н-1 согласно
приложению 4 (если несчастный случай
признан связанным с производством) и пе
редать их работодателю для утверждения.
Полный список необходимых мероприятий
и описание обстоятельств, при которых
несчастный случай признается связанным
с производством, прописан в Порядке
№ 1232, но основополагающий принцип
такой: если происшествие произошло при
исполнении работником служебных об
язанностей — это несчастный случай на
производстве.

Непроизводственная травма
Несчастные случаи непроизводствен
ного характера — это факт наступления
летального исхода или получение травм в
результате происшествия, не связанного с
прямым выполнением рабочих обязанностей,
которые не подходят под п. 15 и описаны в
п. 16 Порядка № 1232. Механизм рассле
дования таких случаев регламентируется
нормами Порядка расследования и учета
несчастных случаев непроизводственного
характера, утвержденного постановлением
КМУ от 22.03.2001 г. № 270 (далее — Порядок
№ 270), и применяется в следующих случаях:
• следование на рабочее место или с
работы, которое не обеспечивается силами
работодателя;
• участие в культурных и спортивных
мероприятиях;
• обстоятельства непреодолимой силы;
• совершение преступлений в отношении
работника или его имущества третьими лицами;
• выполнение общественных обязан
ностей и другие.
Исчерпывающий список приведен в п. 3
Порядка № 270. Порядок такого расследова
ния схож с порядком расследования несчаст
ных случаев на производстве. Максимальный
срок для установления причин и проведения
расследования составляет 10 дней. По окон
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чании работы комиссии оформляется акт
ф. НТ, который составляется в количестве,
необходимом для предоставления всем за
интересованным лицам.

Практическая ситуация
Подробно опишем практическую ситуа
цию, поскольку даже малейшая деталь имеет
значение. У работника компании разъезд
ной характер работ, и, соответственно, его
график работы не всегда с 9:00 до 18:00, так
как проведение встреч и переговоров может
не всегда проходить по графику работы ком
пании (рабочий день ненормированный).
Перед началом первой в этот день встре
чи, назначенной на 10:00, работник решает
оставить личные вещи в гостинице, но по
дороге от парковки до входа в гостиницу
падает и ломает ногу. Сотрудники гостини
цы вызывают скорую помощь, работника
забирают в больницу и, так как это рабочее
время в большинстве случаев, лечащий
врач выписывает «больничный» лист с от
меткой «4 — несчастный случай на произ
водстве и его последствия». Пострадавший
работник в этот же день уведомляет своего
непосредственного руководителя и отдел
кадров о случившемся. Вот с этого самого
места время начинает работать против
работодателя.
Как мы уже знаем, на создание комиссии
и полное расследование у работодателя есть
всего три дня. За это время необходимо со
брать комиссию, необходимые документы,
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свидетельские показания, всевозможные
справки. В нашем случае все усложняется тем,
что работник получил травму в другом городе.
Комиссией были собраны и приобщены к
делу объяснительные записки сотрудников
гостиницы, записи с видеокамер парковки,
выписка из журнала регистрации вызовов
скорой помощи, дополнительная выписка
из медучреждения, выдавшего «больнич
ный» лист, все сопутствующие анализы и
заключение врача, выписка из карты боль
ного и многое другое. Только после полного
расследования комиссия может прийти к
окончательному выводу — производственная
была травма или нет.
В рассматриваемом случае работник
к моменту происшествия не приступил
к выполнению своих прямых обязанностей:
он не обязан был возвращаться в гостиницу
по рабочим вопросам и не находился в пути
на встречу или непосредственно на встрече,
следовательно, такую травму комиссия при
знает непроизводственной.
Несмотря на то, что в «больничном» ли
сте указана причина «4», согласно акту о
происшествии ф. Н-5 компания подает этот
«больничный» на финансирование на общих
основаниях в ФСС по ВУТ, а не в ФСС от НСП.
Таким образом, четко понимая разни
цу между производственными и непроиз
водственными травмами, удалось вовремя
разобраться в ситуации, избежать штрафных
санкций за травму на производстве и правиль
но квалифицировать происшествие согласно
действующему законодательству Украины.

Що нового
Усі податки будуть сплачуватися на один рахунок
За повідомленням прес-служби Міністерства
фінансів України, уряд ухвалив законопроект
щодо запровадження єдиного рахунку для сплати
податків і зборів, єдиного соціального внеску для
платників. Платник податків за власним бажан-

ням матиме право відкрити єдиний рахунок у
Казначействі та використовувати його для сплати
податкових зобов’язань з податків та зборів, єдиного соціального внеску, крім акцизного податку
та ПДВ, для яких все ж будуть окремі рахунки.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284

Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки
в разі тимчасової непрацездатності

У Департаменті заробітної плати та умов праці
розглянуто <…> звернення і повідомляється.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про
відпустки» щорічна відпустка повинна бути
перенесена на інший період або подовжена
в разі тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку.
Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією, що затверджена
наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на
комісії із соціального страхування, створені
роботодавцями.
Відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 13.11.2001 р. № 455, у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або
травмою, внаслідок алкогольного, токсичного
сп’яніння чи дії наркотиків видається листок
непрацездатності з обов’язковою позначкою
про це в ньому.
Таким чином, виданий працівникові належним
чином оформлений листок непрацездатності
є підставою для продовження чи перенесення
щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності.
Відповідно щорічна відпустка працівника
не подовжується і не переноситься, якщо вона
припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи,
печатки і т. ін.).
Мінсоцполітики України інформує та надає
в межах своїх повноважень роз’яснення (пп. 103
п. 3 Положення про Міністерство соціальної
політики України, затвердженого постановою
КМУ від 17.06.2015 р. № 423). Роз’яснення та
листи міністерств не є нормативно-правовими
актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту							

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

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Кількість днів

Календарні дні — 30
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 9
Неробочі дні — 9

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

Вересень 2017 р.
7 вересня, четвер
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за серпень 2017 р.

20 вересня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
серпень 2017 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахо-

ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (ф. № Д4
(місячна)) за серпень 2017 р.

28 вересня, четвер
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за серпень 2017 р.

29 вересня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
серпень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за серпень 2017 р.
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