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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Під час підготовки номера до
друку стало відомо, що уряд схвалив проект держбюджету-2018
і невдовзі має намір подати його
до Верховної Ради. Можливо, станеться так, що цього року його
приймуть не в новорічну ніч.
Уряд запевняє, що наступного
року нові податки вводитися не
будуть, а ставки нинішніх не підвищуватимуться. Збільшення надходжень до бюджету заплановано
за рахунок економічного зростання. Що ж, поживемо — побачимо.
У той же час анонсується підвищення мінімальної заробітної
плати — до 3723 грн. 3723 грн
порівняно з 3200 грн — це не
3200 і 1600, тому якщо підвищення й відбудеться, воно не буде
таким шокуючим, як минулого року. Можливо, хтось скаже, що
3723 грн — це багато. Може й багато, особливо якщо згадати,
що ЄСВ «прив’язаний» до мінімальної зарплати.
Хоча зміни в оподаткуванні не анонсуються, не забуваймо,
що питання об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО залишається
на порядку денному. Тож якщо планується чергова реформа
податкової служби, то можливо це питання нарешті закриють.
І бухгалтерам по зарплаті знову не доведеться нудьгувати, адже
перелік (не)оподатковуваних доходів у такому разі доведеться
уніфікувати.
Залишайтеся з нами та дізнавайтеся про зміни першими!
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Зміни в Інструкції про відрядження
Наказ від 28.07.2017 р.
№ 669

Внесено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). Частково
вони обумовлені особливостями направлення у відрядження дер
жавних службовців, статус яких дещо відмінний від решти бюджет
ників. Хоча й врегульовано інші питання, які є загальними для всіх
підприємств, установ та організацій, що фінансуються з бюджету.
Зокрема, уточнюється визначення терміна «службове від
рядження». Службовим відрядженням для державних службовців
є поїздка за розпорядженням керівника державної служби, а для
решти бюджетників — керівника органу державної влади, підпри
ємства, установи та організації. Відразу ж Інструкцію № 59 допов
нено й нормою про те, що строк відрядження державного служ
бовця протягом одного календарного року не може перевищувати
60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством,
як це передбачено Законом України «Про державну службу» від
10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889).
Відповідно до ст. 42 Закону № 889 за державним службовцем
на весь період відрядження зберігаються його посада та заробітна
плата, тоді як решті бюджетникам, як і працівникам госпрозрахункових підприємств, відповідно до ст. 121 КЗпП 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. Інструкцію № 59 також доповнено
нормою про те, що заробітна плата за весь період відрядження їм
виплачується відповідно до Закону № 889.
Врегульовано питання сплати банківських комісій бюджетниками
та держслужбовцями. Встановлено (п. 4 Інструкції № 59), що в разі
якщо працівник застосував платіжну картку для проведення роз
рахунків у безготівковій формі, йому відшкодовується збір за пере
каз грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами
платіжної системи) за наявності документального підтвердження
його сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ на
паперовому носії, що підтверджує суму сплаченого збору). Відразу
ж уточнюється (п. 5 Інструкції № 59), що керівник може встановлю
вати додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів,
наданих на відрядження, зокрема на оплату вартості послуг із здій
снення інтернет-замовлення та придбання електронних проїзних
документів на транспортні засоби.
Додатково врегульовано питання поводження з електронними
квитками та посадковими талонами в разі їх втрати, зіпсуття тощо.
Встановлено, що підставою для відшкодування витрат є не
тільки оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира,
а й роздрукований на паперовому носії електронний посадковий та
лон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс. А в разі втрати,
знищення або зіпсуття посадкового талона пасажира відрядженому
працівникові з дозволу керівника (або особи, з якою відрядження
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було погоджено) можуть бути відшкодовані витрати на придбання
електронного авіаквитка за умови надання оригіналу довідки авіапе
ревізника, якою засвідчено стан замовлення та статус електронного
квитка, придбаного для окремого пасажира, факт використання
електронного квитка повністю за визначеним маршрутом.
У разі здійснення інтернет-замовлення проїзних документів на
автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування
витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на па
перовому носії проїзний документ. А в разі повернення проїзного
документа на автобусні пасажирські перевезення до звіту додаються
роздруковані на паперовому носії документи на повернення або
лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа, складе
ний компанією-продавцем, в якому зазначаються сума повернутих
коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з його поверненням.
Врегульовано питання визначення часу закордонного відрядження
з країнами, для відвідування яких (не) потрібна віза, та обчислення
часу відрядження. Тепер правило єдине: фактичний час перебування
у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за
наявності одного чи декількох документальних доказів перебування
працівника у відрядженні (відповідних первинних документів та/або
будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування
працівника у відрядженні — відміток прикордонних служб про пере
тин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання тощо).

Акт на послуги з оренди
Лист від 22.08.2017 р.
№ 35210-07/23-3364/2658

Роз’яснюється питання щодо необхідності складання акта про
надання послуг оренди. Зазначається, що для здійснення орендних
платежів, як правило, складається акт наданих послуг, який є підставою
для розрахунків, якщо договором оренди не передбачено складання
іншого первинного документа, наприклад, рахунку-фактури (інвойсу).
Нагадаємо, що надання майна в оренду передбачає складання акта
про передачу такого майна від орендодавця орендарю. Тож до скла
дання акта про повернення такого майна від орендаря орендодавцю
після закінчення договору оренди складання акта про надання послуг
оренди є недоцільним. Проте з точки зору податкового законодав
ства оренда — це послуга, тому такий акт складається і є бажаним.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Звільнення сумісника з основного місця роботи
Лист від 09.06.2017 р.
№ 294/0/22-17/134

Повідомляється, що законодавством про працю не встановлено
обов’язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він працює
за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи, а також
не передбачено відповідальності роботодавця за те, що сумісник
його про це не повідомив. У той же час у листі зазначається, що
в разі повідомлення роботодавця сумісником про звільнення з осно
вного місця роботи роботодавцю слід видати накази, які засвідчать
наявність у працівника основного місця роботи. І тут виникає запи
тання: а на якій підставі, якщо працівник не подає заяви про його
прийняття на роботу за основним місцем роботи?
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Оплата роботи у вихідний, якщо надано день відпочинку
Лист від 29.12.2009 р.
№ 853/13/84-09

Відповідно до ст. 72 КЗпП робота у вихідний день може ком
пенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку
або в грошовій формі в подвійному розмірі. У листі роз’яснюється
порядок оплати праці працівника, якщо за роботу у вихідний день
надано день відпочинку.
Текст документа — на с. 62 цього номера журналу
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Проїзд у відрядженні у СВ-вагоні
Індивідуальна податкова
консультація
від 01.09.2017 р.
№ 1785/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що не включається до загального місячного (річ
ного) оподатковуваного доходу працівника сума відшкодованих йому
роботодавцем витрат, понесених під час відрядження (користування
послугами таксі та на проїзд у двомісному купе вагона «СВ»), за
умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ.

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 роботодавець не фінансується
за рахунок бюджетних коштів, то сума відшкодованих працівнику
витрат, понесених під час відрядження за користування послугами
таксі, не включається до його загального місячного (річного) опо
датковуваного доходу за умови виконання вимог, встановлених
п. 170.9 ПКУ. Схоже, податківці в цьому питанні «здалися».

Оподаткування ЄСВ подарунка
Індивідуальна податкова
консультація
від 28.08.2017 р.
№ 1737/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що оскільки дохід у вигляді подарунка не ви
значено Переліком видів виплат, що здійснюються за рахунок
коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, як виплата, що звільня
ється від нарахування ЄСВ, то відповідно до Закону про ЄСВ сума
такого подарунка є базою нарахування ЄСВ. Тобто застосовано
підхід «від протилежного» — якщо не звільнено, то оподатковується.
Нагадаємо, що відповідно до п. 3.23 Інструкції зі статистики
зарплати не входить до фонду оплати праці (який є базою для на
рахування ЄСВ) вартість подарунків до свят і квитків на видовищні
заходи для дітей працівників. «Інші виплати, що мають індивідуаль
ний характер» згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати
належать до фонду оплати праці та є базою нарахування ЄСВ.

Оподаткування премії звільненого працівника
Індивідуальна податкова
консультація
від 04.08.2017 р.
№ 1500/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що в разі 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. Зверніть увагу, не береться до уваги,
що працівник вже не перебуває в трудових відносинах і роботодавець
«не несе обов’язків страхувальника».
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Оподаткування середньої зарплати за час вимушеного прогулу
Індивідуальна податкова
консультація
від 04.08.2017 р. № 1498/
З/99-99-13-02-03-14/ІПК

Роз’яснюється питання щодо оподаткування стягнутої на вико
нання судового рішення суми середнього заробітку, нарахованої за
час вимушеного прогулу. ДФСУ доходить висновку, що така сума
оподатковується ПДФО та ВЗ. А чому це питання знову набуло
актуальності, читайте в коментарі на с. 76.

Заповнення розділів І та ІІ ф. № 1ДФ
Індивідуальна податкова
консультація
від 14.08.2017 р.
№ 1591/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що порядок заповнення ф. № 1ДФ «не перед
бачає виключення будь-яких доходів, зокрема тих, які не підлягають
оподаткуванню військовим збором, тому у графах «Загальна сума
нарахованого доходу» та «Загальна сума виплаченого доходу»
рядка «Військовий збір» необхідно зазначати інформацію про всі
доходи, що були нараховані (виплачені) фізичним особам, у т. ч.
фізичним особам — підприємцям». Якщо говорити простіше, то
дані розділу ІІ мають відповідати даним розділу І ф. № 1ДФ. Але
це, зауважте, індивідуальна податкова консультація, що має індиві
дуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому її надано. Як відомо, податківці ніяк не визначаться
з цим питанням. Тому радимо звертатися або за індивідуальними
податковими консультаціями, або дізнаватися позицію тих подат
кових органів, що проводитимуть перевірку.

Сплата ПДФО за працівників на орендованих об’єктах
Індивідуальна податкова
консультація
від 17.08.2017 р.
№ 1635/ІПК/25-01-13-06-09

Головне управління ДФС у Чернігівській області роз’яснює, що
якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення
(будівлі) у різних регіонах, в яких працюють та отримують зарплату
наймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на об
лік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО
із доходів у вигляді зарплати до відповідного бюджету за місцем
розташування таких приміщень (неосновне місце обліку) на рахун
ки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

Оподаткування пального для заправлення авто працівника
Індивідуальна податкова
консультація
від 12.09.2017 р.
№ 1925/6/99-99-13-02-0315/ІПК ДФСУ

Розглянуто питання щодо оподаткування вартості пального, яке
придбано юридичною особою та використовується для заправлен
ня автомобілів працівників. Роз’яснюється, що кошти, витрачені
працівником у службових цілях для заправлення транспортного
засобу шляхом здійснення розрахунків платіжною (паливною) карт
кою, отриманою від роботодавця, не включаються до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника за
умови дотримання вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ.
З огляду на запитання та відповідь, стає зрозуміло, що праців
ник у відрядження їхав на власному автомобілі, який заправляв
за рахунок роботодавця. У такому випадку набагато цікавіше
дізнатися думку ДФСУ щодо оподаткування операції з передачі
цього пального працівнику. Адже придбане ним у відрядженні
пальне має бути оприбутковане підприємством, а потім «списане»
на відрядження.

№10 (135) октябрь 2017

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»

Введення до штатного розпису
посади, не передбаченої КП
До штатного розпису вводиться
нова посада «Інспектор з приватних
дозволів», проте у Класифікаторі
професій є тільки назва посади «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену
назву брати в дужки?
Національним класифікатором
України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010 (далі — КП) такої професійної назви роботи, як «Інспектор з приватних дозволів», не передбачено. Однак КП
визначено професійну назву роботи «Інспектор» з двома різними кодами КП — 3439 та
2490. Звичайно, для того щоб правильно
його обрати, потрібно з’ясувати, чим вони
відрізняються.
Професійна назва роботи з кодом 3439
належить до класифікаційного угруповання

КП «Інші технічні фахівці в галузі управління», а з кодом 2490 — до «Професіонали,
що не входять в інші класифікаційні угруповання». А отже, відповідно до класифікаційних угруповань вони належать до різних класифікацій професій. «Інспектор»
з кодом 3439 — до фахівців, а «Інспектор» з кодом 2490 — до професіоналів. Тому, зважаючи на структуру підприємства та підпорядкованість інспектора, й залежатиме вибір
назви посади з відповідним кодом.
Зауважимо, що КП містить ще декілька
професійних назв робіт, але зі словами, що
записані в дужках: інспектор (з дипломом
спеціаліста) — код КП 2423, інспектор
(органи внутрішніх справ) — код КП 3451,
інспектор (пенітенціарна система) — код
КП 2424, інспектор (пенітенціарна система)
(з дипломом бакалавра) — код КП 3452,
інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) — код КП
3449. Як бачимо, вони також різняться за
своєю класифікацією, тому під час обрання
назви роботи на це слід звертати увагу. Усі
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ці посади належать до професіоналів та
фахівців у сфері правоохоронної діяльності, однак, зважаючи на посаду, зазначену
в запитанні, стає зрозуміло, що використовувати їх немає сенсу. Тому повернемося
до вищезазначеної назви «Інспектор» та її
розширення.
Відповідно до примітки 2 додатка В до
КП назви професій можуть бути розширені
за потребою користувача термінами та
словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови
дотримання лаконічності викладу, якщо
інше не передбачено в КП чи відповідних
законодавчо-правових актах.
Тобто не слід застосовувати, наприклад,
«Інспектор з біржових операцій», якщо в КП
передбачено професійну назву роботи «Фахівець з біржових операцій» (код КП 3411)
або «Інспектор з електрозв’язку» замість
«Технік з електрозв’язку» (код КП 3114)
тощо. В інших випадках ця професійна назва
роботи, безумовно, може бути розширена
уточнювальними (примітка 2) словами.
Щодо застосування дужок у такій назві
посади, як «Інспектор з приватних дозволів»,
зазначимо, що дійсно, у деяких назвах професій, наведених у КП, використовуються
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дужки. У них може бути зазначена складова
професійної назви роботи, вид економічної
діяльності або напрям використання професійної назви роботи, загальноприйнятий
іншомовний синонім професійної назви
роботи або споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах класифікаційної
групи. Проте зауважимо, що йдеться саме
про дужки в назвах посад, передбачених КП.
Розширення назви посади відбувається за
потребою підприємства та зумовлено тим,
що в КП ця посада (назва роботи) не передбачена. Таким чином, застосування дужок
у цьому випадку є недоцільним.
Після обрання назви роботи постане питання щодо розроблення посадової інструкції
для посади «Інспектор з приватних дозволів».
Звичайно, оскільки ця назва створена підприємством, кваліфікаційну характеристику
та посадові обов’язки для цієї професії йому
потрібно розробити самостійно. Це можна
зробити скориставшись допомогою п. 6
Загальних положень Випуску 1 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Мін
праці та соціальної політики України від
29.12.2004 р. № 336.

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

Оплата двох листків
непрацездатності з одним
«спільним» днем
Працівник надав два листки непрацездатності з одним «спільним»
днем, у який перший листок закри-

то, а другий — відкрито. Як розрахувати
допомогу в цій ситуації?
Насамперед необхідно з’ясувати,
за одним чи двома страховими випадками видані ці листки непраце
здатності, що суттєво для їх оплати.
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Так, якщо в першому листку непраце
здатності підкреслено «первинний», у графі
«Стати до роботи» — «Продовжує хворіти»
та вказано серію й номер другого листка
непрацездатності, а в другому підкреслено
«продовження листка» та вказано номер
і серію першого листка непрацездатності,
то зрозуміло, що йдеться про один страховий випадок. У такому разі розрахунковий
період для оплати за цими двома листками
непрацездатності буде один, і перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця оплачуються лише за
першим листком непрацездатності. Решта
днів непрацездатності за першим листком
та всі дні за другим оплачуються за рахунок
коштів ФСС.
«Накладка» в днях швидше за все помилка: правильно було б, щоб другий листок
непрацездатності, який є продовженням
першого, був відкритий з дня, наступного
за закриттям першого. Потрібно попросити
працівника звернутися з цими листками непрацездатності до лікаря, щоб він виправив
помилку та завірив її підписом і печаткою.
Якщо ж обидва листки непрацездатності
мають статус «первинний» і жодного зв’язку
між ними немає (відсутні посилання в одному
листку на другий), це вказує на те, що вони
видані за різними страховими випадками,
при цьому дата закриття одного листка збігається з датою відкриття другого. Така ситуація можлива, наприклад, у випадку, якщо
працівнику зранку було закрито один листок
непрацездатності, але пізніше цього ж дня
він знову занедужав, звернувся до лікаря
і йому було відкрито новий листок непрацездатності з цієї ж дати.
Оскільки страхові випадки різні, то,
як зазначає Мінсоцполітики в листі від
02.11.2007 р. № 623/020/99-07, мають бути
різні й розрахункові періоди (хоча вони можуть й збігатися, якщо обидва листки відкрито в одному місяці). Крім того, за різних
страхових випадків за обома листками не-
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працездатності перші п’ять днів хвороби
мають бути оплачені за рахунок коштів
роботодавця, а починаючи із шостого — за
рахунок коштів ФСС.
Але як бути зі «спільним» для двох листків
непрацездатності днем? Згідно з роз’ясненням ФСС з ТВП у листі від 07.06.2016 р.
№ 5.2-32-924 допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втрати заробітної плати, і подвійного надання такої
допомоги за один і той самий період законодавством не передбачено. Тому, на думку
ФСС, «спільний» день потрібно оплатити за
другим листком непрацездатності, причому
за рахунок підприємства, оскільки перші
п’ять днів оплачує саме воно.
Справді, «спільний» день хвороби не може
бути оплачений двічі, проте за логікою спочатку потрібно оплатити перший листок
непрацездатності, в т. ч. останній день за
ним. Але ФСС трактує цю ситуацію на свою
користь. На нашу думку, за першим листком
необхідно оплатити всі дні, а другий листок
слід оплачувати з наступного дня хвороби.

Право на соціальну відпустку
жінки, яка не перебуває
в офіційному шлюбі
Чи може жінка, яка виховує дитину,
народжену в цивільному шлюбі,
і у свідоцтві про народження якої
вказаний батько, отримати соціальну
відпустку?
Відповідно до ст. 19 Закону про відпустки додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних
днів без урахування святкових і неробочих
днів надається, зокрема, одинокій матері,
яка виховує дитину без батька.
Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р.
№ 9 одинокою матір’ю, крім інших категорій,
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вважається жінка, яка не перебуває у шлюбі
й у свідоцтві про народження дитини якої
відсутній запис про батька або такий запис
зроблено зі слів матері.
Жінка, про яку йдеться в запитанні, так
само не перебуває в офіційному шлюбі,
й запис про батька дитини, швидше за все,
зроблено з її слів. Отже, щоб мати право на
додаткову соціальну відпустку, їй необхідно
довести, що вона є одинокою матір’ю.
Отже, жінка має надати довідку з органів
реєстрації актів цивільного стану про те,
що вона не перебуває у шлюбі. Крім того,
необхідно підтвердити відсутність участі
батька у вихованні дитини, у свідоцтві про
народження якої внесені дані про нього.
Наприклад, можна надати акт, складений
соціально-побутовою комісією, про те, що
такий чоловік фактично не проживає з жінкою та її дитиною, не відвідує їх, нічим не
допомагає.

Доплата до МЗП та ЄСВ
працівникам-сумісникам
На підприємстві працюють внут
рішні та зовнішні сумісники. Кому
з них і яким чином доплачувати до
рівня мінімальної заробітної плати (МЗП)
та нараховувати ЄСВ з МЗП?
Поняття «доплата до МЗП» та «сплата ЄСВ з МЗП» часто плутають. Насправді вони різні, хоча як за одним,
так і за іншим йде порівняння з МЗП. Так,
якщо місячна заробітна плата працівника
за повністю відпрацьований робочий час
є меншою за МЗП, йому нараховують та
виплачують доплату до МЗП. У свою чергу
якщо база нарахування ЄСВ є меншою за
розмір МЗП, єдиний внесок нараховують
і сплачують до бюджету з «мінімалки».
Для працівників-сумісників (як зовнішніх,
так і внутрішніх) доплата до МЗП та сплата
ЄСВ з МЗП має свої особливості. Так, для та-
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ких працівників необхідність у нарахуванні
доплати до МЗП потрібно визначати окремо
за основним місцем роботи та окремо — за
сумісництвом.
Якщо в працівника-сумісника заробітна
плата за повністю виконану місячну норму
робочого часу є меншою за розмір МЗП,
йому нараховують доплату до рівня МЗП.
При цьому, враховуючи, що за сумісництвом
працівник, зазвичай, працює на умовах неповного робочого часу, рівень МЗП потрібно
визначати пропорційно до відпрацьованого
часу.
За зовнішнього сумісництва ЄСВ нараховується виходячи із фактичного розміру
доходу працівника-сумісника, без порівняння його з рівнем МЗП. А якщо працівник
працює внутрішнім сумісником, то з МЗП
порівнюється його сумарний заробіток — за
основним місцем роботи та за сумісництвом.
Наприклад, працівник — зовнішній сумісник працює на «0,5 окладу». Посадовий
оклад становить 2500,00 грн. У вересні 2017 р.
він відпрацював 84,00 год., норма робочого
часу — 168,00 год. За відпрацьований час
йому буде нараховано:
(2500,00 грн ÷ 168 год.) × 84 год. =
= 1250,00 грн.
Доплата до рівня МЗП становить:
((3200,00 грн – 2500,00 грн) ÷ 168 год.) ×
× 84 год. = 350,00 грн.
Усього буде нараховано за вересень
2017 р.:
1250,00 грн + 350,00 грн = 1600,00 грн.
ЄСВ нараховуємо з фактичної зарплати:
1250,00 грн × 22 % = 275,00 грн.
Припустимо, що працівник на одному
підприємстві працює сторожем (основне
місце роботи) за основним місцем роботи
з окладом 2500,00 грн та за сумісництвом
двірником (внутрішнє сумісництво) на умовах неповного робочого часу (через день)
з окладом 2000,00 грн. У вересні 2017 р. за
сумісництвом він відпрацював 13 роб. дн.
(норма — 21 роб. дн.).
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Зарплата працівника за окладами у вересні 2017 р. становить:
• з а основним місцем роботи —
2500,00 грн;
• за місцем роботи за сумісництвом —
(2000,00 грн ÷ 21 роб. дн.) × 13 роб. дн. =
= 1238,10 грн;
• разом — 2500,00 грн + 1238,10 грн =
= 3738,10 грн.
І хоча загальна сума зарплати перевищує
МЗП, за кожним місцем роботи необхідно
провести доплату до рівня «мінімалки»:

• з а основним місцем роботи —
3200,00 грн – 2500,00 грн = 700,00 грн;
• за місцем роботи за сумісництвом —
((3200,00 грн – 2000,00 грн) ÷ 21 роб. дн.) ×
× 13 роб. дн. = 742,86 грн.
Загальна сума зарплати за вересень
2017 р.: 2500,00 грн + 700,00 грн +
+ 1238,10 грн + 742,86 грн = 5180,96 грн,
з якої й сплачується ЄСВ у сумі 1139,81 грн
(5180,96 грн × 22 %).
Нагадаємо, що в таблиці 6 внутрішні
сумісники вказуються одним рядком.

На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Оподаткування виплат за час
вимушеного прогулу
Чи оподатковується нарахований
працівнику середній заробіток за
час вимушеного прогулу?
Відповідно до пп. 14.1.48 ПКУ для
цілей розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» цього Кодексу заробітна
плата — це основна та додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються)
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом, яка
включається до оподатковуваного доходу за
пп. 164.2.1 ПКУ.
Крім того, до оподатковуваного доходу
включаються інші доходи, крім зазначених
у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ). Стаття 165
ПКУ визначає перелік доходів, які звільняються від оподаткування ПДФО, і серед таких
доходів середній заробіток за час вимушеного
прогулу відсутній.

Під час вирішення питання про оподаткування роботодавцем виплачуваних за
рішенням суду працівникові за вимушений
прогул сум потрібно врахувати також постанову Пленуму Верховного Суду України «Про
практику застосування судами законодавства
про оплату праці» від 24.12.1999 р. № 13,
в абзаці п’ятому п. 6 якої зазначено, що задовольняючи вимоги про оплату праці, суд
має навести в рішенні розрахунки, з яких
він виходив під час визначення сум, що підлягають стягненню. Оскільки справляння та
сплата податку із заробітної плати є, відповідно, обов’язком роботодавця та працівника,
суд визначає таку суму без утримання цього
податку та інших обов’язкових платежів, про
що зазначає в резолютивній частині рішення.
Частиною другою ст. 7 Закону про ЄСВ
встановлено, що для осіб, яким згідно з рішенням суду нараховано середню заробітну
плату за вимушений прогул, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу) на кількість
місяців, за які вона нарахована.
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Усе це вказує на те, що середній заробіток за час вимушеного прогулу є об’єктом
оподаткування ПДФО, а відтак і ВЗ, а також ЄСВ. Аналогічної думки дотримується
і ДФСУ, зокрема, в індивідуальній податковій
консультації від 04.08.2017 р. № 1498/З/9999-13-02-03-14/ІПК (див. с. 75 цього номеру
журналу).

Надання відпустки 1 вересня
Чи передбачено надання батькам
першокласників оплачуваної відпустки 1 вересня?
На жаль, на сьогодні законодавством
не передбачено надання «спеціальної» відпустки батькам першокласників 1 вересня. Тому такі батьки можуть
брати цей день за рахунок щорічної відпустки, відпустки без збереження зарплати
або бути тимчасово відсутніми на робочому
місці за домовленістю з адміністрацією
підприємства.
Статтею 4 Закону про відпустки передбачено, що колективним договором, угодою та
трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. Тому в майбутньому сторони можуть погодити й питання
надання відпустки на 1 вересня.
У той же час нагадаємо, що законодавством передбачено надання відпусток для
батьків дітей, які вступають до навчальних
закладів. Так, відповідно до частини восьмої
ст. 10 Закону про відпустки працівникам,
діти яких віком до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій
місцевості, за їх бажанням надається щорічна
відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини
до місця розташування навчального закладу
та у зворотному напрямі. За наявності двох
або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження
кожної дитини.
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Крім того, п. 17 частини першої ст. 25 Закону про відпустки передбачена можливість
працівникам, діти яких віком до 18 років
вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, в обов’язковому порядку отримати відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка
надається тривалістю 12 календарних днів
без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності
двох і більше дітей зазначеного віку відпустка без збереження заробітної плати надається окремо для супроводження кожної
дитини.

Відмітка про прийняття
на роботу інваліда
Чи потрібно зазначати в наказі про
те, що на роботу прийнято інваліда?
Ні, в наказі про прийняття на роботу
не зазначається, що працівник є інвалідом, оскільки жодним нормативним
актом це не передбачено. Зокрема, наказом
Державного комітету статистики України
від 05.12.2008 р. № 489 затверджено типову
форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу». У ній не передбачено
робити відмітку про те, що особа, яка прий
мається на роботу, є інвалідом.
Разом з тим під час працевлаштування
разом із заявою працівник-інвалід надає
увесь пакет необхідних документів: паспорт,
трудову книжку (якщо це не перше місце
роботи), документи про освіту, копію довідки
про присвоєння ідентифікаційного коду (або
про відмову від нього), копію пенсійного
посвідчення, довідку про присвоєння відповідної групи інвалідності, індивідуальну
програму реабілітації, видані МСЕК. Останні
й будуть підставами для надання передбачених законодавством пільг як йому, так
і роботодавцю.
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Несвоєчасне надання документів
про інвалідність
Чи потрібно вносити зміни до податкової звітності, якщо працюючий інвалід вчасно не надав документів про зміну йому групи інвалідності
з першої на другу?
Відповідно до частини 13 ст. 8 Закону
про ЄСВ для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди,
ЄСВ нараховується за ставкою 8,41 % бази
оподаткування, яка (ставка) не залежить від
групи інвалідності, але залежить від дати
надання довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення
групи інвалідності (п. 7 розділу ІІІ 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). Ставка 8,41 % може
застосовуватися тільки після надання довідки, тому якщо її надано посеред місяця, то
в таблиці 6 звітності з ЄСВ буде два записи
за працівником.
Підприємства УТОГ і УТОС нараховують
ЄСВ за ставкою 5,3 %, а інші підприємства
та організації інвалідів — за ставкою 5,5 %
в разі виконання умов для їх застосування,
але ставки також не залежать від групи інвалідності.
Нормами ПКУ ставки оподаткування доходів залежать від виду доходу. Нарахована
інвалідам зарплата оподатковується ПДФО
та ВЗ на загальних підставах, незалежно від
встановленої групи інвалідності, за ставками
18 % та 1,5 % відповідно.
Однак варто зазначити, що група інвалідності впливає на застосування до зарплати
працівника-інваліда податкової соціальної
пільги (ПСП). Так, інваліди І-ІІ груп, в т. ч.
з дитинства, мають право на ПСП у розмірі
150 % від прожиткового мінімуму (пп. «г»
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п. 169.1.3 ПКУ), інваліди І-ІІ груп з числа
учасників бойових дій — у розмірі 200 %
(пп. «б» п. 169.1.4 ПКУ), а до зарплати інвалідів ІІІ групи ПСП застосовується на загальних підставах.
Отже, якщо працівнику-інваліду було
змінено групу інвалідності з першої на другу,
то жодних змін та уточнень до податкової
звітності вносити не потрібно.

Відображення у ф. № 1ДФ виплат,
що належать померлим
працівникам
У квітні 2017 р. працівник отримав
зарплату за першу половину місяця,
а через два дні він помер. Залишок
належних до виплати померлому працівнику коштів, у т. ч. у вигляді компенсації
за невикористану відпустку, отримав
його син. У ф. № 1ДФ виплата коштів померлому працівнику відображена з його
ідентифікаційним кодом, вказано дату
припинення трудових відносин — день
смерті. Проте податковий орган надіслав
підприємству повідомлення про те, що це
помилка, і водночас порадив відобразити
виплату зарплати за першу половину місяця як виплату сину померлого працівника.
Як діяти підприємству в такому випадку?
Оскільки зарплата була нарахована
померлому працівнику за фактично
відпрацьований ним час і виплачена йому на картку ще за його життя, то
у ф. № 1ДФ вона має бути відображена з його
податковим (ідентифікаційним) номером
(роз’яснення ДФСУ у ЗІР, категорія 103.25).
Форма № 1ДФ заповнюється у звичайному
порядку, у графі 7 «Дата звільнення з роботи»
зазначається дата смерті працівника.
Якщо на момент подання ф. № 1ДФ номер облікової картки працівника, який помер, вже був виключений із Державного
реєстру фізичних осіб — платників податку,
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і податковий орган направив повідомлення
про помилку, то в такому разі підприємству
необхідно підготувати до податкового органу супровідний лист, в якому обов’язково
зазначити, що сума зарплати працівника,
включена до ф. № 1ДФ, нарахована за період, коли платник податків ще був живий
і працював на підприємстві, та дату смерті
працівника й реквізити фактичного отримувача цього доходу.
Додамо, що схожа ситуація вже розглядалась на сторінках нашого журналу, зокрема
в № 11/2014, с. 22.

Підвищення окладу окремим
працівникам
Під час перегляду штатного розпису
посадові оклади було підвищено не
всім працівникам, зокрема вони не
підвищувалися працівницям, які перебу
вають у відпустках для догляду за дитиною.
Чи є це порушенням?
Оклад встановлюється не персонально працівнику, а за посадою, визначеною штатним розписом. Тому якщо
працівниця, яка перебуває у відпустці для
догляду за дитиною, є, наприклад, одним
з п’яти бухгалтерів, і за цією посадою підвищують оклади, то це означає, що оклад буде
підвищено і такій працівниці.
Інша справа, коли є п’ять посад бухгалтерів
з різними окладами. У такому разі бухгалтеру, яка перебуває у відпустці для догляду
за дитиною, оклад можуть і не підвищити.

Затвердження штатного розпису
та змін до нього
До штатного розпису підприємства щомісячно вносяться зміни.
Чи потрібно при цьому щоразу затверджувати новий штатний розпис і як
це правильно зробити?

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Відповідно до частини третьої ст. 64
Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Але жодним нормативним актом для підприємств, установ, організацій, які не фінансуються з бюджету, не регламентується
форма штатного розпису, порядок складання,
затвердження та внесення змін до нього.
Госпрозрахункові підприємства всі ці питання вирішують на власний розсуд.
Роботодавець має право в будь-який час
вносити зміни до штатного розпису, зокрема,
у разі структурної перебудови підприємства,
у зв’язку зі змінами в організації виробництва
та праці, зміни в розмірах оплати праці, а також в найменуваннях посад і професій тощо.
Роботодавець на власний розсуд приймає
рішення про те, чи вносити зміни до штатного
розпису, чи викладати його в новій редакції.
Нормативного акта, який би це питання регламентував, немає. Так, наприклад, Головне
управління юстиції у м. Києві в Методичних
рекомендаціях щодо порядку підготовки
нормативно-правових актів для подання їх на
державну реєстрацію до районних управлінь
юстиції рекомендує викладати документ
у новій редакції, якщо змінюється більше
половини тексту нормативного акта.
Зазвичай штатний розпис затверджують
двома способами, передбаченими Національним стандартом України «Державна
уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання
документів ДСТУ 4163-2003», затвердженим
наказом Держспоживстандарту України від
07.04.2003 р. № 55:
• власне грифом затвердження;
• шляхом видання відповідного наказу.
Якщо штатний розпис затверджується
конкретною посадовою особою, то гриф
затвердження складається зі слів «ЗАТВЕРДЖУЮ» (без лапок), назви посади, ініціалів
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та прізвища особи, яка його затвердила, і дати затвердження. До вказаних реквізитів рекомендуємо додати реєстраційний номер.
Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТОВ «Роботодавець»
Сидоренко І. І. Сидоренко
07.09.2017 р. № 9

Особливості виплати
матеріальної допомоги
сумісникам
На підставі яких документів та в якому розмірі виплачується матеріальна допомога працівнику, який
працює за сумісництвом ?
Порядок надання та розмір матеріальної допомоги працівникамсумісниками регламентовано лише
в бюджетній сфері. Так, умови оплати праці
працівників бюджетної сфери визначаються
згідно з постановою 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).
Відповідно до пп. «б» п. 4 Постанови
№ 1298 керівникам бюджетних установ,
закладів та організацій надано право в межах
фонду зарплати, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну
допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не
більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
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гриф затвердження складається зі слова
«ЗАТВЕРДЖЕНО» (без лапок), назви, дати
і номера затверджувального документа
в називному відмінку.
Наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ТОВ «Роботодавець»
07.09.2017 р. № 9

Отже, якщо в колективному договорі
установи, закладу чи організації, що фінансуються з бюджету, передбачена норма про
надання матеріальної допомоги працівникам,
які працюють за сумісництвом, то вона може
надаватись їм у межах фонду оплати праці
відповідно до вимог Постанови № 1298.
Зазвичай і сумісникам у бюджетній сфері
матеріальну допомогу виплачують у такому
ж розмірі, як і основним працівникам.
Госпрозрахункові підприємства, установи
та організації також можуть надавати своїм
працівникам-сумісникам матеріальну допомогу, але на умовах, які визначають самостійно. При цьому рішення про її надання на
кожному підприємстві також приймається
самостійно.
Залежно від цього матеріальна допомога може мати як систематичний характер
(наприклад, надаватися до відпустки на
оздоровлення тощо), а також бути разовою,
тобто надаватися тільки в разі виникнення
у працівника певних життєвих обставин
(наприклад, на оплату лікування, на поховання тощо).
Як правило, виплата такої матеріальної
допомоги передбачається колективним
договором підприємства (чи іншим аналогічним документом) і здійснюється на
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підставі наказу керівника підприємства, у
якому обов’язково зазначається причина її
надання, посилання на норму колективного
договору (чи іншого документа), а також дається припис бухгалтерії щодо нарахування
матеріальної допомоги певним працівникам
у конкретних розмірах.
Виплачується працівнику-суміснику незапланована (разова) матеріальна допомога за
наказом керівника підприємства, виданого
на підставі заяви працівника. У наказі також
обов’язково зазначаються обставини, що
є причиною для її надання, та розмір матеріальної допомоги.
Також варто зазначити, що відповідно до
пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати
матеріальна допомога, що має систематичний характер, і надана всім або більшості
працівників (на оздоровлення, у зв’язку
з екологічним станом, крім сум, зазначених
у п. 3.31 цієї Інструкції), належить до фонду
оплати праці у складі інших заохочувальних
і компенсаційних виплат. А матеріальна
допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам
у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, на поховання тощо, не належить до фонду оплати праці
(п. 3.31 Інструкції зі статистики зарплати).

Строк зберігання компенсації
за вимушений прогул у касі
Працівника неправомірно звільнили. Відповідно до рішення суду він
має отримати кошти за вимушений
прогул. Чи включається ця сума до фонду
оплати праці? Чи можна її зберігати в касі
підприємства протягом трьох робочих днів?
Основні засади оплати праці працівників та структуру заробітної плати
визначає Закон про оплату праці та
розроблена відповідно до нього Інструкція
зі статистики зарплати.

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Фонд оплати праці складається з:
• фонду основної заробітної плати;
• фонду додаткової заробітної плати;
• інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Перелік інших виплат, що не належать до
фонду оплати праці, наведено в п. 3 Інструкції зі статистики зарплати.
У разі звільнення без законної підстави
або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на
попередній роботі органом, який розглядає
трудовий спір. У разі винесення рішення про
поновлення на роботі орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення
й про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Виплата працівнику за рішенням суду
компенсації заробітної плати за час вимушеного прогулу в розмірі його середнього
заробітку прямо не включена до виплат,
пов’язаних з оплатою праці, перелічених
в Інструкції зі статистики зарплати. Однак
фахівці Держстату вважають, що вона все ж
належить до виплат за невідпрацьований час
(див. с. 80 цього номера журналу).
Відповідно до п. 2.10 Положення про
ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постановою
НБУ від 15.12.2004 р. № 637, підприємства
мають право зберігати у своїй касі готівку,
одержану в банку для виплат, що належать до
фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений
ліміт каси протягом трьох робочих днів,
уключаючи день одержання готівки в банку.
Для проведення цих виплат працівникам
віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських
портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти
робочих днів, уключаючи день одержання
готівки в банку. Готівка, одержана в банку на
інші виплати, має видаватися підприємством
своїм працівникам у той самий день. Суми
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готівки, одержані в банку і не використані
за призначенням протягом установлених
вище строків, повертаються підприємством
до банку не пізніше наступного робочого дня
або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).
З огляду на роз’яснення фахівців Держстату, можна припустити, що одержану в банку

готівкою суму компенсації за час вимушеного
прогулу підприємство має право зберігати
у своїй касі протягом трьох робочих днів
понад установлений ліміт. Та все ж без наявності персональної консультації на цю тему
радимо не ризикувати, оскільки податківці
під час перевірки будуть користуватися насамперед Інструкцією зі статистики зарплати.

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

Пенсіонер за сумісництвом
без основного місця роботи
Чи можна прийняти на роботу за
сумісництвом пенсіонера? Він ніде
більше не працює, трудова книжка
перебуває в нього, але він не хоче внесення
запису про роботу.
Відповідно до ст. 21 КЗпП працівник
має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці
шляхом укладення трудового договору на
одному чи одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо
інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
У п. 12 частини першої ст. 1 Закону про
ЄСВ зазначено, що основне місце роботи —
це місце роботи, де працівник працює на
підставі укладеного трудового договору,
де знаходиться (оформлена) його трудова
книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу. Тому інші місця роботи поза
основним, де з працівником укладено трудові
догори, є неосновними, робота там вважається роботою за сумісництвом, а працівник — сумісником (зовнішнім чи внутрішнім). Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої регулярної

оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи
час на тому самому чи іншому підприємстві (установі, організації) або в громадянина.
Від місця роботи працівника залежить
розмір ЄСВ, що сплачується з його зарплати
(доходу). Якщо база нарахування ЄСВ не
перевищує розміру мінімальної зарплати,
встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується
як добуток розміру мінімальної зарплати та
ставки ЄСВ. Але в разі нарахування зарплати
(доходів) фізичним особам з джерел не за
основним місцем роботи ЄСВ нараховується
з визначеної бази нарахування незалежно
від її розміру (частина п’ята ст. 8 Закону
про ЄСВ).
Від місця роботи працівника залежить
розмір зарплати — за повністю виконану місячну (годинну) норму праці він не
може бути нижчим за розмір мінімальної
зарплати (ст. 31 Закону про оплату праці).
Працівники, які працюють за сумісництвом,
одержують зарплату за фактично виконану
роботу (ст. 1021 КЗпП), як правило, пропор
ційно до відпрацьованого часу, виконання
норм виробітку тощо, оскільки робота за
сумісництвом — це, як правило, робота
неповний робочий час.
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Під час прийняття на роботу працівник
має надати трудову книжку, крім випадків,
коли це перше місце роботи або працівник
працевлаштовується за сумісництвом.
У листі від 09.06.2017 р. № 294/0/2217/134 Міністерство соціальної політики
України роз’яснило, що законодавством про
працю не встановлено обов’язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він
працює за сумісництвом, про звільнення
з основного місця роботи, а також не передбачено відповідальності роботодавця за
те, що сумісник його про це не повідомив.
Аналогічно й у разі працевлаштування особи за сумісництвом роботодавець не може
вимагати в неї підтвердження факту роботи
за основним місцем роботи. Та все ж радимо пояснювати претендентам відмінності
між основним місцем роботи та роботою
за сумісництвом.

Порядок заокруглення днів
відпусток
 к заокруглювати дні відпусток, зок
Я
рема, в разі обчислення компенсації за дні невикористаних відпусток
у разі звільнення працівника?
Порядок заокруглення днів відпусток,
у т. ч. у разі обчислення компенсації
за дні невикористаних відпусток під
час звільнення працівника, Законом про
відпустки та КЗпП не врегульовано. А Міністерство соціальної політики України в листі
від 27.03.2013 р. № 321/13/84-13 тривалість
днів щорічної основної відпустки пропорційно відпрацьованому часу рекомендувало
розрахувати таким чином:
• визначається кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових
і неробочих днів у цілому за рік:
24 к. дн. відпустки ÷ (366 – 10) =
= 0,0674 к. дн.1;
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• одержаний результат перемножується
на кількість календарних днів (без врахування
святкових і неробочих днів), відпрацьованих
працівником у робочому періоді, наприклад,
з 14.05.2012 р. по 29.06.2012 р. включно:
0,0676 к. дн. × 45 к. дн. = 3,03 к. дн.
Таким чином, резюмується в листі, на
момент звільнення працівник мав право на
три (з урахуванням математичних правил
округлення) календарних дні щорічної основ
ної відпустки. Якщо в розрахунку отримаємо,
наприклад, 0,5 і більше десятих — це число
округлюється до більшого цілого числа, тобто
до одного календарного дня.
Справді, якби йшлося про надання відпустки, то дробову частину довелося б заокруглювати в більший чи менший бік, адже
не передбачено надавати 0,3 чи 0,6 днів
відпустки. А от у разі виплати компенсації
за невикористану відпустку доцільніше множити отриманий результат (наприклад, 3,03
чи 3,4) на середньоденну зарплату.

Робота на двох посадах неповний
робочий час
Чи може працівник працювати на
одній посаді «на 0,3 окладу», а на
іншій — «на 0,7 окладу»?
Статтею 56 КЗпП встановлено, що
за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як
під час прийняття на роботу, так і згодом
неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Тому за основним місцем
роботи працівник може працювати непов
ний робочий час. Робота за сумісництвом
передбачає, як правило, роботу неповний
робочий час. Таким чином, працівник може
працювати на одній посаді «на 0,3 окладу»,
а на іншій — «на 0,7 окладу».
1 Звертаємо увагу, що в листі йдеться про 2012–2013 рр.
На сьогодні святкових і неробочих днів — 11.
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Дубликат трудовой книжки:
c. 21
практика оформления
Кража денежных средств
и невыход на работу:
как расторгнуть трудовой
договор

c. 29

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Дублікат

трудової книжки:
практика оформлення

За певних обставин роботодавець може видавати працівникові дублікат трудової книжки. Ця процедура нескладна, проте
на практиці під час оформлення цього виду документа, який
є звичайною копією оригіналу, часто виникають труднощі. Тож
про нюанси оформлення та видачі дубліката трудової книжки — у статті
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Н

асамперед слід зауважити, що дублікат будь-якого документа, в т. ч. трудової книжки, — це повторно оформлений документ, який використовується
замість втраченого чи пошкодженого оригіналу та має таку саму юридичну силу, як
і оригінал.
Дублікат документа, як правило, виготовляється на такому ж бланку, що й оригінал,
і містить інформацію, аналогічну інформації
в оригіналі. На ньому проставляються відбиток печатки установи та підписи посадових
осіб, які мають право підпису цих документів
на момент оформлення дубліката. Єдина
відмінність дубліката від оригіналу — напис «Дублікат».
Оформлення та видача дубліката трудової
книжки регулюється розділом 5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від
29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція про
трудові книжки).

Підстави видачі дубліката
трудової книжки
Інструкцією про трудові книжки передбачено декілька випадків, коли роботодавець
видає дублікат трудової книжки, а саме:
• визнання недійсним запису про звільнення працівника або переведення на іншу
постійну роботу;
• втрата трудової книжки роботодавцем
або працівником;
• непридатність трудової книжки для
записів;
• відсутність доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної
ситуації.
Як відомо, у разі внесення неточних або
неправильних записів у розділах трудової
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книжки «Відомості про роботу», «Відомості
про нагородження» або «Відомості про заохочення» закреслення не допускається.
У таких випадках, після зазначення відповідного порядкового номера, дати внесення запису в графі 3 трудової книжки вноситься інформація про визнання запису
недійсним.
Наприклад, у разі зміни запису відомостей
про роботу в трудовій книжці зазначається
таке: «Запис за № (вказується номер) недійсний. Прийнято за такою-то професією
(посадою)», а у графі 4 повторюються дата
й номер наказу роботодавця, запис з якого
неправильно внесений до трудової книжки.
У такому ж порядку визнається недійсним запис про звільнення та переведення
на іншу постійну роботу в разі незаконного
звільнення або переведення (п. 2.10 Інструкції про трудові книжки). Проте за наявності
в оригіналі трудової книжки такого запису
на прохання працівника йому може бути
видано дублікат трудової книжки без внесення до неї запису, який було визнано недійсним.
Унаслідок стихійного лиха або з інших
причин підприємство може втратити трудову книжку працівника. У такому разі
йому видається її дублікат. Окрім цього, трудову книжку може втратити і сам
працівник. Тож якщо особа її загубила, вона
зобов’язана негайно заявити про це роботодавцю за місцем останньої роботи. А він,
у свою чергу, не пізніше 15 днів після заяви
(в разі ускладнення — в інші строки) повинен видати працівникові її дублікат.
Якщо трудова книжка стала непридатною до використання (обгоріла, розірвана,
забруднена тощо), роботодавець за останнім
місцем роботи також видає працівникові
її дублікат. При цьому на першу сторінку
трудової книжки, що стала непридатною,
вноситься запис: «Замість видано дублікат», а книжка повертається її власнику.
У такому випадку під час працевлаштування
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на нове місце роботи працівник пред’являє
уже дублікат трудової книжки.
Дублікат трудової книжки також може
бути виданий за новим місцем роботи
у зв’язку з відсутністю доступу до трудової
книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення
антитерористичної операції на території,
де він працював. Цей пункт до Інструкції про
трудові книжки внесено нещодавно, через
виникнення особливих обставин на сході
України. Тому на сьогодні з метою допомоги
вимушеним переселенцям працевлаштуватися на новому місці забезпечена можливість отримання ними дубліката трудової
книжки.
Дублікат видається на підставі заяви
працівника та отриманої ним у письмовому
вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки
України (далі — АТЦ при СБУ) про проведення антитерористичної операції на
території, де він працював. Для її отримання на адресу Служби безпеки України
працівник надсилає запит на отримання
у письмовому вигляді інформації про проведення антитерористичної операції на
території, де він працював. Ця інформація
надається громадянам офіційним листом
Штабу АТЦ при СБУ за результатами розгляду їх звернень у довільній формі (лист
Міністерства соціальної політики України
від 12.01.2015 р. № 103/0/14-15/06).
Водночас зауважимо, що якщо в такого
працівника відновиться доступ до трудової
книжки, записи з дубліката про періоди
роботи мають бути перенесені до оригіналу. При цьому на першу сторінку дубліката
вноситься запис: «Дублікат анульовано»,
що посвідчується печаткою роботодавця
за останнім місцем роботи працівника,
а дублікат повертається його власнику.
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Порядок оформлення
та видача
У будь-якому із вищевказаних випадків
видається дублікат трудової книжки, який
заповнюється за загальними правилами Інструкції про трудові книжки щодо внесення
записів до трудової книжки. Оформлюється
він шляхом внесення напису «Дублікат»
у правому верхньому кутку першої сторінки
(додаток 1, с. 27).
Слід зауважити, що під час оформлення
дубліката трудової книжки ставиться фактична дата його заповнення та підпис особи,
відповідальної за видачу трудових книжок,
тобто яка заповнює та видає її дублікат.
Під час заповнення дубліката до розділів «Відомості про роботу», «Відомості про
нагородження» та «Відомості про заохочення» вносяться записи про роботу, а також
про нагородження й заохочення за місцем
останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (п. 5.2 Інструкції про трудові
книжки).
А отже, якщо працівник до прийняття на
підприємство, де йому оформляють дублікат, вже працював, у розділ «Відомості про
роботу» дубліката у графу 3 спочатку вноситься запис про загальний стаж його роботи
до прийняття на це підприємство, який підтверджується відповідними документами.
Згідно з п. 5.3 Інструкції про трудові книжки загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість
років, місяців, днів роботи без уточнення, на
якому підприємстві, в які періоди часу і на
яких посадах працював у минулому власник
трудової книжки. На практиці він вноситься
згідно з інформацією, наявною в архіві особових карток працівників ф. № П-2. Проте
оскільки стаж має бути підтверджений належно оформленими документами, логічним
буде внесення інформації щодо загального
стажу відповідно до документів, які надасть
працівник. Окрім цього, зауважимо, що на
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сьогодні поняття «загальний стаж» не застосовується, однак у даному контексті під
ним розуміються періоди роботи, зазначені
в трудовій книжці.
Після внесення запису про загальний
стаж роботи вся існуюча інформація про
окремі періоди роботи, що входять до нього,
переноситься до дубліката й записується
в такому порядку:
• у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу (запис про прийняття працівника
на роботу за сумісництвом не є винятком).
Якщо в поданих працівником документах
є відомості про переведення його на іншу
постійну роботу на тому самому підприємстві, про це також роблять запис;
• у графі 3 записується найменування підприємства, де працював працівник,
а також структурний підрозділ (відділ) та
посада (професія), на яку його було прий
нято або переведено. Порівняно із внесенням аналогічного запису до оригіналу
трудової книжки слід зазначити, що перед записом про прийняття на роботу запис про назву підприємства у вигляді заголовка не вноситься. У дублікаті трудової
книжки його найменування фігуруватиме
разом із посадою та структурним підрозділом (відділом), де працювала особа;
• у графі 4 зазначають назви, дати та номери документів, на підставі яких у дублікат
внесено записи про прийняття на роботу та
переведення (за наявності).
Після цього на підставі відповідних даних
записують дані про звільнення, а саме:
• у графі 2 вказують дату звільнення;
• в графі 3 — причину звільнення;
• у графі 4 зазначають назву, дату та номер документа, на підставі якого до дубліката
внесено запис про звільнення.
Зауважимо, що до графи 1 порядковий
номер запису (нумерація, що має зростати
протягом усього періоду трудової діяльності
працівника) не вноситься. Це правило таке
ж, як і правило щодо внесення запису про
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роботу за сумісництвом, коли порядковий
номер також не вказується.
Окрім цього, наголосимо на ще одному
цікавому аспекті, який викладено в третьому
абзаці п. 5.3 Інструкції про трудові книжки. Це норма щодо внесення до дубліката
трудової книжки відомостей про роботу за
сумісництвом та за суміщенням професій.
Якщо запис про роботу за сумісництвом не
викликає запитань, то про внесення запису
про роботу за суміщенням професій вони
постають, адже ця норма суперечить цій
же Інструкції про трудові книжки. Якщо
дублікат трудової книжки заповнюється за
загальними нормами заповнення її оригіналу, які чітко визначають правила внесення
запису тільки про роботу за сумісництвом,
тоді чому, коли йдеться про заповнення
дубліката трудової книжки, уже з’явилася
норма щодо внесення запису про суміщення?
Цей нюанс в Інструкції про трудові книжки
слід сприймати швидше за все як помилку,
а тому якщо в поданих працівником документах є відомості про суміщення посад
(професій), на думку автора, ця інформація
до дубліката трудової книжки вноситися не
повинна. Для підтвердження цього стажу
роботи достатньо довідки.
Нагадаємо, що суміщенням професій (посад) вважають виконання на одному й тому
ж підприємстві разом з основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою)
без звільнення від основної роботи. Тобто
суміщення не передбачає зайняття вакантної
посади та здійснюється за одним трудовим
договором лише на одному підприємстві й у
межах встановленої тривалості робочого дня.
Наголосимо ще й на тому, що якщо документи не містять повністю зазначених вище
даних про роботу в минулому, до дубліката
трудової книжки вносяться тільки ті дані,
що є в документах. Це зумовлено тим, що
підприємство, яке видає дублікат трудової
книжки, не володіє повною інформацією,
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а також тим, що забезпечувати її повноту
воно не повинно. Інструкцією про трудові
книжки визначено тільки, що роботодавець зобов’язаний сприяти працівникові
в одержанні документів, які підтверджують
стаж його роботи, що передував праце
влаштуванню на підприємство, яке видає
дублікат. Однак таке сприяння на практиці
виконується не завжди. Але задля допомоги
цій особі, за наявності потрібної інформації
про попередніх роботодавців (його назви
або/та номерів телефонів) та можливості це
виконати, роботодавець в особі працівника
відділу кадрів може звернутися на попередні
місця роботи цієї особи для отримання підтвердної інформації про періоди її роботи із
зазначеними номерами та датами кадрових
документів.

На підставі цих документів вносяться записи про роботу на попередніх підприємствах. Після того як до дубліката трудової
книжки внесено ці записи, роботодавець
за останнім місцем роботи вносить записи
про роботу на підприємстві, на яке праце
влаштовується працівник. Зауважимо, що
в цьому разі графа 1 (тобто порядковий
номер) заповнюється (додаток 2, с. 28).
Також зауважимо, що підписом керівника
підприємства (спеціально уповноваженою
ним особою) та печаткою підприємства
(печаткою відділу кадрів) засвідчуються виключно запис про звільнення на останньому
місці роботи. Усі попередні записи засвідчуватися не повинні. Після цього документи, що
підтверджують стаж роботи, повертаються
їх власнику та в нього зберігаються.

ПРИКЛАД

Хто має видати дублікат трудової книжки, якщо після звільнення працівник
перебував на обліку в центрі зайнятості з одержанням допомоги по безробіттю та
загубив свою трудову книжку?
Період одержання допомоги по безробіттю вноситься безробітним особам до трудової книжки органом державної служби зайнятості населення. І якщо брати до уваги
те, що дублікат трудової книжки оформлюється за останнім місцем роботи, ним можна
помилково вважати саме центр зайнятості, який вносив запис про одержання допомоги
по безробіттю. Водночас, уважно переглядаючи цю норму, стає зрозуміло, що йдеться
про останнє місце саме роботи, а не місце останнього внесення запису. Тому, на думку
автора, для оформлення дубліката трудової книжки слід звертатися саме на останнє
місце роботи. Окрім цього, навіть звертаючись до центру зайнятості за видачею та
оформленням дубліката трудової книжки, працівникові ймовірніше буде відмовлено
в цьому, адже прав видавати трудову книжку вони не мають (за винятком випадків,
якщо центр зайнятості був місцем роботи). Для підтвердження того, що особа дійсно
перебувала на обліку в центрі зайнятості, на її вимогу має бути видана довідка про цей
період, адже за умови, що їй виплачувалася допомога по безробіттю, цей період зараховується як до стажу для оплати листка непрацездатності, так і до страхового стажу
для призначення пенсії за віком.
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Зберігання дублікатів
трудових книжок
Якщо на підприємстві є дублікати трудових книжок, які були надані працівниками
під час працевлаштування, вони зберігаються
як і оригінали трудових книжок. Їх бланки
зберігаються в бухгалтерії підприємства як
документи суворої звітності та видаються
за заявою в підзвіт особі, яка відповідає за
ведення трудових книжок (п. 7.2 Інструкції
про трудові книжки).
Як правило, трудові книжки працівників (а отже, і їх дублікати) зберігаються на
підприємствах та видаються працівникам
тільки під час звільнення під підпис у журналі обліку (п. 3 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 р.
№ 301). Ті трудові книжки (дублікати), що
не були одержані працівниками під час
звільнення, зберігаються в кадровій службі
підприємства протягом двох років окремо
від інших трудових книжок, власники яких
працюють на підприємстві. Після цього
строку незатребувані трудові книжки та їх
дублікати зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а після закінчення
зазначеного строку підлягають знищенню
в установленому порядку (п. 6.2 Інструкції
про трудові книжки).

Облік дублікатів трудових книжок
Як зазначалося вище, дублікат трудової
книжки — це, по суті, той же її оригінал,
а отже, облік дублікатів ведеться в тому
ж порядку, що й облік трудових книжок.
Відповідно до п. 7.1 Інструкції про трудові
книжки на підприємствах в обов’язковому
порядку мають вестися:
• книга обліку бланків трудових книжок
і вкладишів до них (ф. № П-9);
• книга обліку руху трудових книжок
і вкладишів до них (ф. № П-10).
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Обидві зазначені книги затверджені наказом Міністерства статистики України «Про
затвердження типових форм первинного
обліку особового складу» від 27.10.1995 р.
№ 277.
Книга обліку бланків трудових книжок
(вкладишів) ведеться бухгалтерією підприємства. До неї вносять усі операції, пов’язані
з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок (вкладишів) із зазначенням
серії та номера кожного бланка.
Книга обліку руху трудових книжок (вкладишів) ведеться кадровою службою або іншим підрозділом підприємства, який оформлює прийняття та звільнення працівників.
У ній реєструють усі трудові книжки, прий
няті від працівників під час прийняття на
роботу, а також трудові книжки (вкладиші)
із записом серії та номера, що видані працівникам, які вперше стали до роботи.
Наголосимо, що якщо в день звільнення
видати трудову книжку (її дублікат) неможливо через відсутність працівника або його
відмову одержати книжку, роботодавець направляє йому повідомлення про необхідність
з’явитися за документом або дати згоду на
відправлення трудової книжки (дубліката)
поштою. У цьому випадку в книзі обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них відповідно вказуються дати і номер повідомлення
(рекомендованого листа з описом вкладення),
направленого працівнику, та відправлення
(за згодою працівника) трудової книжки
(дубліката) поштою.

Розрахунки за видані дублікати
Питання щодо розрахунків за трудові
книжки визначено розділом 6 Інструкції
про трудові книжки, де вказано, що при її
виписуванні або вкладиша до неї та її дуб
ліката роботодавець стягує з працівника
суму її вартості. Проте механізму як такого
не визначено.
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На бюджетних та державних підприємствах, в установах, організаціях цих норм
швидше за все дотримуються (мається на
увазі, що бланки трудових книжок закуповують підприємства). Відмінними від них є
підприємства приватної форми власності,
де трапляються випадки, коли вони пропонують працівникам, які вперше стають до
роботи, купувати бланки трудових книжок
самостійно. Варто застерегти, що в таких
випадках існує ризик отримати бланки, що
не відповідають затвердженій формі.

Пунктом 6.1 інструкції про трудові книжки визначено, що в разі невірного первинного заповнення трудової книжки (вкладиша
до неї), а також псування їх бланків внаслідок
недбалого зберігання, вартість зіпсованих
бланків сплачується підприємством. Цю
норму можна застосувати в т. ч. до заповнення дубліката трудової книжки.
Якщо трудова книжка працівника загублена підприємством внаслідок стихійного
лиха або з інших причин, то її дублікат видається працівникові без стягнення її вартості.

Додаток 1
Зразок оформлення дубліката трудової книжки

Герб
України

Дублікат
АА № 453678

Трудова книжка
Прізвище
Крайова
Ім’я
Аліса
.
По батькові Ігорівна
.
Дата народження 31 грудня 1979 р.
(число, місяць, рік)

Дата заповнення «13» вересня 2017 р.
(число, місяць, рік)

Підпис власника книжки

Крайова а

Підпис особи, відповідальної
за видачу трудової книжки
М. П.1

Артюхова
(розбірливо)

1 М.

П. — місце для печатки в разі її застосування.
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Додаток 2
Зразок заповнення дубліката трудової книжки

До прийняття в ТОВ «Клініка з відновного
дитячого лікування» загальний стаж
27

17

роботи становить 17 років 8 місяців 3 дні
08 1999 Прийнято на посаду асистента
вихователя дошкільного навчального
закладу № 79 «Зірочка»

Наказ
від 26.08.1999 р.
№ 76-К

09 2004 Переведено на посаду вихователя

Наказ

дошкільного навчального закладу № 79
31

«Зірочка»
02 2008 Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36
КЗпП України

від 16.09.2004 р.
№ 95-К
Наказ
від 31.02.2008 р.
№ 29-К

01

04 2008 Прийнято на посаду вчителя-логопеда
дошкільного навчального закладу «Дружба»

Наказ
від 01.04.2008 р.
№ 98-К

15

12 2015 Звільнено у зв’язку з переведенням до ТОВ
«Клініка з відновного дитячого лікування», п. 5

Наказ
від 15.12.2015 р.

ст. 36 КЗпП України

№ 111-К

Товариство з обмеженою відповідальністю
1

17

«Клініка з відновного дитячого лікування»
12 2015 Прийнято на посаду логопеда

Наказ
від 16.12.2015 р.

2

28

04 2017 Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП
України

№ 142-П
Наказ
від 28.04.2017 р.
№ 79-П

Інспектор з кадрів

Артюхова
М. П.1

1 М.

П. — місце для печатки в разі її застосування.

Л. О. Артюхова
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

Крадіжка

коштів і невихід
на роботу:
як розірвати
трудовий договір
У статті розглянуто варіанти розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця з працівником, який підозрюється
в крадіжці коштів і який не виходить після цього на роботу

Ситуація

Можливі варіанти дій

Працівник працює експедитором. У ході
виконання ним своїх обов’язків роботодавець
виявив крадіжку, вчинену працівником, та
зафіксував факт викрадення коштів. Одразу після фіксації цього факту працівник не
з’являється на роботі протягом двох тижнів.
Після виходу на роботу він подає роботодавцю заяву про звільнення за власним бажанням. Пояснення відсутності на роботі
впродовж двох тижнів працівник надав,
але причини, на погляд роботодавця, не
є поважними.
Які мають бути дії підприємства на цьому
етапі? Якщо роботодавець вирішить звільняти працівника за власним бажанням за
його заявою, чи має він відпрацьовувати
два тижні? І як у цьому випадку йому можна
доручити знову матеріальні цінності?

У цій ситуації підприємство як робото
давець має кілька варіантів розірвання
трудових відносин з працівником відповідно до положень КЗпП. Вони передбачають
як розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, так і звільнення працівника за його заявою попередньо з таких
підстав:
• прогул;
• вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого вироком
суду чи постановою органу, до компетенції
якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів
громадського впливу;
• винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові та товарні цінності,
якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я
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до нього з боку власника або уповноваженого
ним органу;
• за ініціативою працівника згідно з поданою заявою.
Перші дві опції звільнення регулюються
ст. 40 КЗпП, третя — ст. 41 КЗпП і остання — це ст. 38 КЗпП, але в усіх випадках
обов’язково слід дотримуватись вимог та
порядку чинного законодавства щодо розірвання трудового договору.

Аналіз законодавства
Прогул
Отже, якщо дії працівника кваліфікувати як прогул, тоді на підставі п. 4 частини
першої ст. 40 КЗпП роботодавець має право розірвати трудовий договір у разі здійснення працівником прогулу без поважних
причин.
Прогул — це відсутність працівника на роботі без поважних причин більше трьох годин
(безперервно чи загалом). Для звільнення
працівника за такою підставою роботодавець
повинен мати докази, що підтверджують
відсутність працівника на робочому місці
більше трьох годин упродовж робочого дня.
Доцільно зазначити, що невихід на роботу у зв’язку із самовільним використанням
працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без
попередження роботодавця визнаються
прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника. Таким чином, відсутність
працівника на роботі протягом двох тижнів
з неповажних причин може стати для підприємства підставою для звільнення за п. 4
частини першої ст. 40 КЗпП.
Розкрадання майна
Ще однією підставою для розірвання трудового договору з працівником є вчинення
ним за місцем роботи розкрадання майна
роботодавця незалежно від кількості та
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вартості викраденого (п. 8 частини першої
ст. 40 КЗпП).
Звільненими за такою підставою можуть
бути працівники, провина яких встановлена
вироком суду, що набрав законної сили, або
підтверджена постановою компетентного
органу про накладання адміністративного
стягнення. До отримання вироку суду має
пройти досудове розслідування за кримінальною справою, а постанові про накладення
адміністративного стягнення має передувати
адміністративне провадження у справі про
вчинений проступок.
Якщо в ситуації, що описується в запитанні, не було звернення до компетентних
органів щодо дій працівника й фіксація
факту крадіжки працівником під час виконання обов’язків відбулася лише на рівні
підприємства, застосувати положення п. 8
частини першої ст. 40 КЗпП для звільнення
працівника роботодавець не має законної
можливості.
Втрата довіри
Звісно, якщо для роботодавця важливо
як підставу для звільнення застосувати саме
факт крадіжки і якщо положення п. 8 частини
першої ст. 40 КЗпП підприємство не може
застосувати через відсутність або ж вироку
суду, або ж постанови про притягнення до
адміністративної відповідальності, в такому випадку КЗпП передбачає додаткові
підстави розірвання трудового договору за
ініціативою роботодавця, але з окремими
категоріями працівників.
Так, трудовий договір може бути розірваний, зокрема, в разі винних дій працівника,
який безпосередньо обслуговує грошові,
товарні або культурні цінності, якщо ці дії
дають підстави для втрати довір’я до нього
з боку роботодавця. Ця підстава для звільнення визначена п. 2 ст. 41 КЗпП і застосовується
в разі дотримання низки умов.
Передусім під товарними цінностями тут
розуміються не будь-які матеріальні цінності,
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а лише ті, що мають ознаки товару. Товар у
розумінні п. 2 ст. 41 КЗпП — це матеріальні
цінності, які прийняті на зберігання, зберігаються на складі, відпускаються зі складу,
з торговельного залу, іншого сховища.
До працівників, яких можна звільнити за
згаданою підставою, належать насамперед
особи, які обіймають посади або виконують
роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням
грошових і товарних цінностей.
Доцільно буде зауважити, що застосувати звільнення за п. 2 частини першої ст. 41
КЗпП можна й коли з працівником договір
про повну матеріальну відповідальність не
укладався, але роботодавець відповідно до
закону мав право на його укладення.
Для того щоб вирішити, чи належить
працівник до категорії осіб, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні
цінності, слід з’ясувати коло його обов’язків,
що визначаються відповідними посадовими
інструкціями та положеннями. Враховуючи,
що працівник був експедитором, можна
сказати, що він належить до категорії осіб,
до яких можливо застосувати положення
п. 2 ст. 41 КЗпП для звільнення.
Звільнення за втрату до працівника довір’я
на підставі п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП
можна застосувати лише в разі вчинення
працівником винних дій. До того ж не має
значення, в якій формі скоєно протиправні
дії: навмисно чи як необережне (недбале)
ставлення до своїх обов’язків, або ж працівник передбачав або повинен був передбачати
негативні наслідки своїх дій. Вину працівника має довести роботодавець відповідними
фактами та об’єктивними обставинами, що
свідчать про винні дії працівника.
Втрата довір’я може бути результатом
скоєння такого проступку, що дає роботодавцеві підстави зробити висновок про те,
що залишення такого працівника на роботі,
пов’язаній зі зберіганням чи обслуговуванням грошових і матеріальних цінностей,
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може призвести до їх втрати. Обов’язок
обґрунтувати втрату довір’я до працівника
покладається на роботодавця, який повинен
навести об’єктивні докази вини працівника
у завданні матеріальної шкоди роботодавцеві або скоєнні інших протиправних дій.
Недовір’я до працівника не може ґрунтуватися лише на підозрі роботодавця.
У п. 28 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
роз’яснюється, що звільнення з підстав втрати
довір’я (п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП)
суд може визнати обґрунтованим, якщо
працівник, який безпосередньо обслуговує
грошові або товарні цінності (приймає, зберігає, транспортує, розподіляє тощо), вчинив
умисно або необережно такі дії, які дають
роботодавцеві підстави для втрати до нього
довір’я (зокрема, порушив правила, здійснюючи операції з матеріальними цінностями).
У разі встановлення в передбаченому законом порядку факту розкрадання, хабарництва та інших корисливих порушень, учинених
працівниками, його можна звільнити з підстав утрати довір’я й тоді, коли зазначені дії
не пов’язані з роботою.
Пленум Верховного Суду України звертає
увагу, що звільнення у зв’язку з утратою
довір’я не є заходом дисциплінарного стягнення і його можна здійснити незалежно
від притягнення особи до дисциплінарної
відповідальності за вчинений проступок. Під
час звільнення за цією підставою правила
ст. 148 і 149 КЗпП не застосовуються.
Закон не вимагає також, щоб до звільнення у зв’язку з втратою довіри в працівника
брали пояснення щодо допущеного ним
порушення чи встановленого факту. Однак
у затребуванні такого пояснення є певний
сенс, адже роботодавець вправі потім використовувати його в суді як доказ учиненого
працівником порушення трудових обов’язків
або вчинення ним інших дій, які дають підстави для втрати довір’я.
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Необов’язково, щоб неправомірні винні дії
працівника мали систематичний характер.
Достатньо й одноразового порушення, щоб
роботодавець міг розірвати з працівником
трудовий договір на підставі втрати до нього
довір’я.
Отже, якщо в роботодавця за описаною
ситуацією достатньо фактичних даних, зафіксованих належним чином, він цілком
правомірно може застосувати положення
п. 2 частини першої ст. 41 КЗпП та звільнити
працівника за втратою довір’я.
Звільнення за власним бажанням
Положення ст. 38 КЗпП передбачають,
що працівник має попередити роботодавця
про звільнення за два тижні до дати звільнення, але ця опція є диспозитивною, на
вибір, передусім, роботодавця. Тобто якщо
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він вирішить припинити трудові відносини
з експедитором саме шляхом звільнення за
заявою працівника, він може це зробити без
дотримання умов щодо попередження за два
тижні й звільнити працівника в строк, про
який той просить.

Як діяти
Резюмуючи проаналізовані варіанти
звільнення в цій ситуації, важливо відмітити,
що незважаючи на те, який з варіантів обере
підприємство, головне неухильно дотримуватись законодавства, збираючи пояснення,
фіксуючи актами події, дії, і лише в цьому
випадку підприємство не матиме негативних
наслідків за фактом звільнення навіть такої
категорії працівників.

Сегодня в рубрике:

Правила внутреннего
трудового распорядка:
установление
и регулирование

c. 33

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Правила

внутреннего
трудового распорядка:
установление
и регулирование
Трудовой договор как основание трудовых правоотношений
возможен только в том случае, если работа, определенная
таким договором, выполняется с подчинением работника правилам внутреннего трудового распорядка. Если таких правил
нет — нет и трудового договора. О нормативном регулировании
правил внутреннего трудового распорядка, конструктивной
основе их разработки и порядке установления — в статье
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Н

ормы трудового распорядка опреде
ляются законодательством. А правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются локальными актами на межотраслевом, отраслевом и местном
уровнях. В таком аспекте для обеспечения
эффективности их применения и рассмотрим
эти нормы и правила.
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о труде и правила охраны труда, внимательно
относиться к нуждам и запросам работни
ков, улучшать условия их труда и быта. Эти
обязанности, как правило, возлагаются на
администрацию (которую согласно п. 5 ст. 65
Хозяйственного кодекса Украины (далее —
ХКУ) формирует руководитель предприятия).

Нормы трудового распорядка

Правила внутреннего
трудового распорядка

Нормы трудового распорядка с различной степенью определенности предусмот
рены КЗоТ. Например, достаточно полно
установлены законодательные нормы
о приеме и увольнении работников, ис
пользовании рабочего времени, времени
отдыха, трудовой дисциплине. Эти нормы
для их практического применения требуют
некоторой распорядительной и документаль
ной регламентации и детализации.
Обязанности работников перечислены
в ст. 139 КЗоТ, в которой, в частности, указа
но, что работники обязаны работать честно
и добросовестно, своевременно и точно
выполнять распоряжения собственника
или уполномоченного им органа, соблюдать
трудовую и технологическую дисциплину,
требования нормативных актов об охране
труда, бережно относиться к имуществу
собственника, с которым заключен тру
довой договор. Но это общие обязанности
работников, в т. ч. руководителей предприятий, — в отличие от их конкретных обязан
ностей, предусматриваемых должностными
(рабочими) инструкциями и контрактами.
Такой же общий декларативный характер
носят обязанности работодателя, перечис
ленные в ст. 141 КЗоТ. В частности, работо
датель обязан правильно организовать труд
работников, создавать условия для роста
производительности труда, обеспечивать
трудовую и производственную дисциплину,
неуклонно соблюдать законодательство

Роль правил внутреннего трудового
распорядка закреплена ст. 142 КЗоТ. Ею
установлено, что трудовой распорядок на
предприятиях, в учреждениях, организа
циях определяется правилами внутреннего
трудового распорядка, утверждаемыми
трудовыми коллективами по представлению
работодателя и профсоюзного комитета на
основе типовых правил. При этом следует
отметить, что в некоторых отраслях народ
ного хозяйства для определенных категорий
работников действуют уставы и положения
о дисциплине.
И с подчинением внутреннему трудовому
распорядку работник обязан выполнять рабо
ту, определенную трудовым договором (ст. 21
КЗоТ). Подчинение распорядку — основное
отличие трудового договора от гражданскоправового, при котором работа выполняется
без руководства другой стороной.
С правилами внутреннего трудового рас
порядка работодатель (администрация) по
заключенному трудовому договору знакомит
работника еще до начала работы (ст. 29 КЗоТ).
Правилами внутреннего трудового рас
порядка, как прямо указывается в тех или
иных статьях КЗоТ, регулируются такие
обязательные элементы трудовых отношений:
• продолжительность ежедневной работы,
смены (ст. 52);
• время начала и окончания ежедневной
работы, смены (ст. 57);
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• порядок равномерного чередования
работников в сменах при сменных работах
(ст. 58);
• время начала и окончания перерывов
(ст. 66);
• поощрения за успехи в труде (ст. 143).
Статьей 168 КЗоТ косвенно предусматри
вается одно из положений правил внутрен
него трудового распорядка: работникам,
работающим в холодное время на открытом
воздухе или в закрытых неотапливаемых по
мещениях, грузчикам и некоторым категори
ям работников в случаях, предусмотренных
законодательством, предоставляются специ
альные перерывы для обогрева и отдыха,
включающиеся в рабочее время. Примером
этому являются Правила об условиях труда
грузчиков при погрузочно-разгрузочных
работах, утвержденные постановлением
Народного комиссариата труда СССР от
20.09.1931 г. Указанные правила в части,
не противоречащей Конституции и законам
Украины, действуют в соответствии с по
становлением Верховного Совета Украины
«О порядке временного действия на террито
рии Украины отдельных актов законодатель
ства Союза ССР» от 12.09.1991 г. № 1545-ХІІ
(далее — Постановление № 1545). Пунктом 23 указанных Правил определено, что
продолжительность и распределение специ
альных перерывов устанавливается прави
лами внутреннего трудового распорядка.
Дополнительные обязанности работодателя, не предусмотренные, но востре
бованные в современных условиях, упомя
нуты в Научно-практическом комментарии
к законодательству Украины о труде (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е., 11-е изд. —
К.: Правова єдність, 2010; далее — Коммен
тарий от 2010 г.). В п. 54 Комментария от
2010 г. к ст. 40 КЗоТ обращается внимание
на включение в правила внутреннего тру
дового распорядка обязанностей не раз
глашать коммерческую тайну и соблюдать
установленные законодательством или

в соответствии с ним ограничения на работу
по совместительству. При этом отмечается,
что «закрепление их в правилах внутреннего
трудового распорядка дает возможность за
нарушение этих обязанностей принимать
меры дисциплинарной ответственности,
вплоть до увольнения с работы».

Типовые правила внутреннего
трудового распорядка
Нормативной и конструктивной основой
для разработки локальных правил внутреннего трудового распорядка являются Типовые правила внутреннего трудового рас
порядка для рабочих и служащих предпри
ятий, учреждений, организаций, утверж
денные постановлением Госкомтруда СССР
и ВЦСПС от 20.07.1984 г. № 213 и действующие
в Украине в соответствии с Постановлением
№ 1545 (далее — Типовые правила).
Типовые правила являются нормативноправовым актом. В них конкретизируется
порядок реализации ряда норм трудового
законодательства, а также уточняются обя
занности работников и администрации.
Так, например, только Типовыми прави
лами определены такие общеприменяемые
нормы оформления, организации и регла
ментации трудовых отношений:
• прием на работу оформляется при
казом (распоряжением) администрации
предприятия, учреждения или организа
ции, с которым знакомится работник под
расписку (п. 6);
• прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением)
администрации (п. 9);
• днем увольнения считается последний
день работы (п. 10);
• графики сменности доводятся до све
дения рабочих и служащих, как правило, не
позднее чем за один месяц до введения их
в действие (п. 13);
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• график отпусков составляется на каж
дый календарный год не позднее 5 января
текущего года и доводится до сведения всех
рабочих и служащих (п. 20);
• приказ о применении дисциплинар
ного взыскания объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок (п. 31).
Пунктом 3 Типовых правил преду
смотрено, что на их основе министерства
и ведомства по согласованию с соответству
ющими комитетами профессиональных
союзов издают отраслевые правила внут
реннего трудового распорядка. Например,
Министерством образования Украины
утверждены Типовые правила внутренне
го трудового распорядка для работников
государственных учебно-воспитательных
заведений Украины.
В некоторых отраслях народного хозяй
ства для отдельных категорий работников
за годы независимости Украины приняты
уставы и положения о дисциплине (на
пример, Положение о дисциплине работ
ников железнодорожного транспорта, Устав
о дисциплине работников специальных (во
енизированных) аварийно-спасательных
служб). Но поскольку эти уставы и положения
действуют только в отношении отдельных
категорий работников, принятие правил
внутреннего трудового распорядка обяза
тельно и на тех предприятиях, на которые
распространяется действие этих уставов
и положений.
Отступление от норм Типовых правил допустимо в тех случаях, когда нормы
самих Типовых правил как нормативного
акта бывшего Союза ССР противоречат за
конодательству Украины и утратили по этой
причине юридическую силу. Так, например,
некорректна предусмотренная пп. «д» п. 12
Типовых правил обязанность администрации
широко применять коллективные формы
оплаты труда, так как в соответствии со
ст. 15 Закона об оплате труда и ст. 97 КЗоТ
формы и системы оплаты труда устанав

ливаются предприятиями самостоятельно
в коллективном договоре.
С учетом действующего законодательства
и современных реалий применяются с уточнениями такие пункты Типовых правил:
• п. 6 — не указывается, что для лица,
которое трудоустраивается впервые, тре
буется предъявление справки о последнем
занятии, выданной по месту жительства,
а при указании наименования работы (долж
ности) в приказе о приеме на работу делается
ссылка на Национальный классификатор
Украины «Классификатор профессий» ДК
003:2010 вместо ЕТКС и Общесоюзного
классификатора бывшего Союза ССР;
• п. 9 (по нормам части первой ст. 38
КЗоТ):
в части предупреждения работодате
ля при расторжении трудового договора,
заключенного на неопределенный срок,
по инициативе администрации за две
недели (вместо двух месяцев);
в части расторжения трудового до
говора по уважительной причине в срок,
о котором просит работник (вместо
предупреждения за один месяц);
• п. 11 — при определении круга обязан
ностей работника делается ссылка на наци
ональный Справочник квалификационных
характеристик профессий работников наряду
с ЕТКС бывшего Союза ССР.
Не включаются в локальные правила
такие нормы (пункты) Типовых правил:
• как не имеющие практического зна
чения обязанности администрации (п. 12)
по развитию бригадных форм организации
труда, по обеспечению правильного соотно
шения между ростом производительности
труда и ростом заработной платы, по раз
витию социалистического соревнования,
по расширению совмещения профессий,
по содействию трудовому коллективу в вы
полнении его полномочий;
• как декларативные и конкретизирую
щиеся в коллективном договоре обязанно
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сти администрации (п. 12) по повышению
эффективности производства, обеспечению
безопасных условий труда, повышению
квалификации работников;
• как противоречащие действующему
законодательству:
норма (п. 13), по которой продол
жительность смены свыше 8 часов
15 минут могла вводиться с разрешения Министерства;
норма (п. 23) об установлении тру
довыми коллективами дополнительных
льгот и преимуществ для новаторов
и передовиков производства;
из перечня дисциплинарных взыска
ний (п. 25) исключаются: замечания,
строгий выговор и перевод на ниже
оплачиваемую работу (с учетом норм
ст. 147 КЗоТ);
норма (п. 26) об уменьшении про
должительности отпуска на число дней
прогула.
Отдельные нормы, не предусмотренные
Типовыми правилами, правомерно включать
в локальные правила внутреннего трудового
распорядка.
Так, основные обязанности рабочих
и служащих могут быть дополнены нормами о неразглашении коммерческой тайны
и о соблюдении ограничений работы по
совместительству.
В Раздел «Рабочее время и его исполь
зование» может быть включена норма
о специальных перерывах для грузчиков
или иных работников, работающих в схо
жих условиях.
Раздел «Ответственность за нарушение
трудовой дисциплины» может быть дополнен нормой о привлечении к дисципли
нарной ответственности за уклонение от
прохождения обязательного медицинского
осмотра. Эта норма соответствует ст. 17
«Обязательные медосмотры работников
определенных категорий» Закона Украины
«Об охране труда» от 14.10.1992 р. № 2694-XII.
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Ответственность
за неустановление
и невыполнение Правил
Локальные правила внутреннего трудового распорядка — это тот нормативный
акт, с помощью которого для обеспечения
эффективности производственного и трудо
вого процессов организуется реализация на
предприятии соответствующих требований
законодательства.
За неустановление и невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, как
за другие нарушения требований законо
дательства о труде, ст. 41 Кодекса Украины
об административных правонарушениях
предусмотрено наложение штрафа на долж
ностных лиц предприятий, учреждений
и организаций в размере от 30 до 100 нмдг,
или от 510 до 1700 грн.
Кроме того, систематическое неисполне
ние работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него прави
лами внутреннего трудового распорядка,
может стать основанием для расторжения
трудового договора по инициативе рабо
тодателя согласно п. 3 ст. 40 КЗоТ. Поэтому
локальные правила внутреннего трудового
распорядка должны максимально отражать
обязанности работника, имеющие практи
ческий смысл в современных условиях.

Участники установления
правил
Правомерность правил внутреннего тру
дового распорядка в значительной мере
определяется соблюдением законодательных
норм при их установлении. Как отмечалось,
эти правила утверждаются трудовыми кол
лективами по представлению работодателя
и профсоюзного комитета (ст. 142 КЗоТ),
а при его отсутствии — уполномоченным
от трудового коллектива.
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Трудовой коллектив
Трудовой коллектив — главный участник
установления правил внутреннего трудового
распорядка, так как он утверждает этот рас
порядок. Трудовой коллектив предприятия
образуют все граждане, которые своим тру
дом участвуют в его деятельности на основе
трудового договора (контракта, соглашения),
а также других форм, регулирующих трудо
вые отношения работника с предприятием.
Полномочия трудового коллектива про
писаны ст. 2521 КЗоТ лаконично — «опре
деляются законодательством». И таких до
кументов два.
Согласно п. 8. ст. 65 ХКУ полномочия тру
дового коллектива относительно его участия
в управлении предприятием устанавлива
ются уставом или иными учредительными
документами соответственно требованиям
этого Кодекса, законодательства об отдель
ных видах предприятий, закона о трудовых
коллективах.
Закон бывшего Союза ССР «О трудовых
коллективах и повышении их роли в управ
лении предприятиями, учреждениями, ор
ганизациями» от 17.06.1983 г. № 9500-Х
(далее — Закон № 9500) в Украине сохраняет
силу в части, не противоречащей законода
тельству Украины. Но из всех полномочий
трудовых коллективов, о которых идет речь
в этом Законе, значение имеют лишь полно
мочия в обеспечении трудовой дисциплины,
в частности, утверждать правила внутрен
него трудового распорядка (это полномочие
и включено в ст. 142 КЗоТ). На это обращается внимание и в п. 7 Комментария от 2010 г.
к ст. 2521 КЗоТ.
В соответствии с уставом или иным уч
редительным документом, как правило,
свои полномочия трудовой коллектив осу
ществляет на собраниях (конференциях),
которые созываются сообща профсоюзным
комитетом и администрацией предприятия.
Собрание коллектива считается правомоч
ным, если в нем приняло участие больше
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половины членов трудового коллектива,
а в конференции — не меньше двух третей
делегатов. Решения на собраниях (конферен
циях) принимаются открытым голосованием
большинством голосов участников собрания
(делегатов конференции).
Работодатель
Работодатель осуществляет свои права
относительно управления предприятием
непосредственно или через уполномочен
ные им органы в соответствии с уставом
предприятия или другим учредительным
документом (п. 2 ст. 65 ХКУ).
В уставы хозяйственных обществ, как
правило, в компетенцию правления общества
наряду с другими вопросами организации
хозяйственной деятельности включается
решение вопросов трудового распорядка.
В коллективный договор предприятия
правомерно и целесообразно внести обяза
тельство работодателя о его участии в установлении правил внутреннего трудового
распорядка, которые как самодостаточный
локальный нормативный акт не включа
ются в договор в виде приложения к нему.
В коллективном договоре могут быть ссылки
на правила внутреннего трудового распорядка как на документ, в соответствии с которым
определяется время начала и окончания
работы, перерывов для отдыха и питания.
Профсоюзный комитет
Профсоюзный комитет, как определе
но п. 7 ст. 247 КЗоТ, принимает участие
в разработке правил внутреннего трудово
го распорядка. А если на предприятии нет
профсоюзной организации, то коллективный договор заключается с представителем
работников (ст. 12 КЗоТ). И в коллектив
ном договоре в обязательстве стороны работодателя может быть предусмотрена ор
ганизация Правил внутреннего трудового
распорядка совместно с представителем
трудового коллектива.
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Документирование установления
Правил
в приложениях 1–4 на примере предпри
ятия отрасли хлебопродуктов приводятся
примеры документов по установлению Пра
вил внутреннего трудового распорядка.
Фрагмент коллективного договора с обя
зательством стороны работодателя об орга
низации установления Правил внутреннего
трудового распорядка (приложение 1) разра
ботан для условного примера, когда по уставу
предприятия в компетенцию правления
хозяйственного общества входит решение
вопроса трудового распорядка.

Представление администрацией и проф
союзным комитетом проекта Правил внут
реннего трудового распорядка для утверж
дения трудовым коллективом (приложение 2) изложено в лаконичном формате.
выписка из протокола общего собрания
трудового коллектива об утверждении Пра
вил внутреннего трудового распорядка (приложение 3) предложена по сокращенной
схеме.
издание приказа о введении в действие
Правил внутреннего трудового распорядка
(приложение 4) завершает распорядитель
ные действия по установлению упомянутых
Правил.

Приложение 1
Фрагмент коллективного договора с обязательством стороны работодателя
об организации установления правил внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор
Публичного акционерного общества
«Запорожский элеватор»
на 2017 год
(фрагмент)
<…>
Раздел II. Обязательства Стороны работодателя
<…>
4. О трудовых отношениях, рабочем времени и времени отдыха.
4.1.1. Представлять совместно с профсоюзным комитетом на утверждение общему собранию трудового коллектива Правила внутреннего трудового распорядка
и изменения к ним. Введение их в действие оформлять приказом по предприятию.
<…>
Коллективный договор подписали:
От Стороны работодателя:
Председатель правления
Козак Д. И. Козак

От Стороны работников:
Председатель профсоюзного комитета
Славина Н. И. Славина
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Приложение 2
Пример представления администрацией и профсоюзным комитетом
проекта Правил внутреннего трудового распорядка для утверждения
трудовым коллективом
Общему собранию
ПАО «Запорожский элеватор»
председателя правления
Козака Д. И.,
председателя профсоюзного комитета
акционерного общества
Славиной Н. И.
Представление
В соответствии с нормой Коллективного договора на 2017 г. в части трудовых
отношений представляем для утверждения общим собранием трудового коллектива
проект Правил внутреннего трудового распорядка в новой редакции (вариант: проект
изменений к Правилам).
Председатель правления
Козак Д. И. Козак
09.01.2017

Председатель профсоюзного комитета
Славина Н. И. Славина
09.01.2017
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Приложение 3
Пример выписки из протокола общего собрания трудового коллектива
об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива
10.01.2017 № 1
г. Запорожье
<…>
Повестка дня:
1. Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в новой редакции
(вариант: изменений к Правилам).
1. СЛУШАЛИ:
Голуб Т. П., главный экономист, доложила о представлении администрации
и профсоюзного комитета на утверждение собранию Правил внутреннего трудового
распорядка (вариант: изменений к Правилам).
ВЫСТУПИЛИ:
<…>
РЕШИЛИ:
Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции (вариант: изменения к Правилам) как соответствующие нормам действующего законодательства.
Председатель

И. С. Макарова

Секретарь

В. С. Зинченко

Согласно оригиналу
Секретарь руководителя
11.01.2017

Зеленая

В. К. Зеленая
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Приложение 4
Пример приказа о введении в действие
Правил внутреннего трудового распорядка
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
16.01.2017

г. Запорожье

№ 12-ОД

О введении в действие
Правил внутреннего трудового распорядка
(вариант: изменений к Правилам)
В связи с утверждением общим собранием трудового коллектива 10.01.2017 г.
Правил внутреннего трудового распорядка в новой редакции (вариант: изменений
к Правилам) и в соответствии с Коллективным договором на 2017 г. в части их
установления
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести в действие с 17 января 2017 г. Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции (вариант: изменения к Правилам).
Основания: 1. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива от
10.01.2017 № 1.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 12.01.2017 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

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

Д. И. Козак
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Сегодня в рубрике:
Индексация и компенсация
c. 43
денежных доходов
Выплата зарплаты
натурой

c. 47

Выплата зарплаты
натурой: иной взгляд

c. 54

Оплата труда старших
преподавателей вузов

c. 57

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 жовтні 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 у вересні та жовтні 2017 р.
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації у вересні та жовтні 2017 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
вересень

жовтень

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

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

липень

серпень

вересень

2016
2017

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

99,7
99,9

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

лютий

березень

квітень

травень

червень

жов- листо- грутень
пад
день

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 вересні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 1,031 × 100 – 100 = 20,3 %,
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);
1,031 – ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002).
За серпень 2017 р. ІСЦ становив 99,9 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %),
тому в жовтні 2017 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ —
20,3 %.
Припустимо, що заробітна плата за вересень 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 із січня 2016 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація у вересні 2017 р., становить 20,3 % (120,3 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Сума індексації доходу дорівнює
341,85 грн (1684,00 × 20,3 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5341,85 грн (5000,00 + 341,85).
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’яз
ку 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 ІСЦ 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 у вересні 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 у вересні 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

117,9
118,1
118,1
118,1
117,9
117,9
118,1
119,7
119,7
118,8
118,4
117,3

116,8
115,5
110,9
104,2
96,7
94,7
94,0
92,4
87,0
82,6
79,2
74,0

68,8
60,3
44,7
26,9
24,2
23,7
24,9
25,9
23,1
24,7
22,3
21,4

20,3
20,8
19,6
15,6
15,5
15,7
15,8
16,2
14,1
11,0
9,0
8,1

6,9
5,8
4,0
3,0
1,7
0,1
—

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 у вересні 2017 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
серпень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 20,3 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 × 20,3 ÷ 100 = 578,55 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Выплата

зарплаты натурой
На предприятии по экономическим и производственным
причинам возможно сокращение оборотных средств, что
может привести к выплате заработной платы натурой. Однако применить такой способ выплаты зарплаты можно не
только при отсутствии денежных средств — он может быть
предусмотрен предприятием как одна их форм ее выплаты.
Об организации натуроплаты на предприятии — в статье

Законодательная база
Формы выплаты заработной платы регулируются ст. 23 Закона Украины «Об оплате
труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР (далее —
Закон об оплате труда), которой предусмот
рено, что заработная плата работников
на территории Украины выплачивается
в денежных знаках, имеющих законное
обращение на территории Украины (т. е.
в гривнах). Коллективным договором, в порядке исключения, может быть предусмот
рена частичная выплата заработной платы
натурой (по ценам не выше себестоимости)
в размере, не превышающем 30 % зарплаты, начисленной за месяц, в тех отраслях
или по тем профессиям, где такая выплата,
эквивалентная по стоимости оплате труда

в денежном выражении, является привычной или желательной для работников, за
исключением товаров, перечень которых
устанавливается КМУ.
Таким образом, на предприятии заработную плату можно выплатить натурой, если
выполнены три условия:
• натуроплата предусмотрена коллективным договором (это исключает принятие
такого решения в одностороннем порядке;
если натуроплата не предусмотрена коллективным договором, то выплата части
заработной платы натурой будет нарушением трудового законодательства);
• цена товара при натуроплате может
быть не выше себестоимости этого товара
(такая норма делает выплату заработной
платы натурой невыгодной для работода-
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телей и не способствует широкой практике
таких расчетов);
• продукция, которой выплачивается заработная плата, не входит в установленный
КМУ перечень товаров, не разрешенных
при натуроплате (это ограничивает сферу
применения натуроплаты).
От натуроплаты следует отличать реализацию товаров (работ, услуг). Реализация
является продажей и производится по ценам реализации (и при этом перечень товаров не регулируется законодательством).
Такая продукция реализуется так же, как
и натуроплата — согласно заявлению работника.

Договорные нормы
Выплата заработной платы натурой преду
сматривается в отраслевых соглашениях.
Так, натуроплата предусмотрена в Отраслевом соглашении между Министерством
аграрной политики Украины, отраслевыми
объединениями предприятий и Профсоюзом
работников агропромышленного комплекса
Украины на 2014–2016 годы (действует до
принятия нового). В п. 5.21 этого Соглашения
с учетом законодательных норм определено
установление в коллективном договоре порядка формирования фонда натуроплаты,
соотношения между денежной и натуральной формами выплат, перечня видов и цен
натурпродукции, сроков ее выдачи.
Аналогичные нормы предусматриваются
и в Отраслевом соглашении между Публичным акционерным обществом «Государственная продовольственно-зерновая корпорация
Украины», Государственной акционерной
компанией «Хлеб Украины», объединением
предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» и Профсоюзом работников
агропромышленного комплекса Украины
на 2014–2016 годы (действует до принятия
нового).
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В письме Министерства труда и социа
льной политики Украины от 24.09.2007 г.
№ 675/13/84-07 отмечается, что сельское
хозяйство — это отрасль, где натуральная
форма выплаты заработной платы является
обычно приемлемой. В письме также отмечается, что работнику за выполненную
норму труда начисляют заработную плату (в денежной форме), а после, с учетом
условий коллективного договора и ст. 23
Закона об оплате труда (по ограничению
натуроплаты), осуществляют подсчет и выплату натурпродукции.

Товары, не разрешенные
при натуроплате
Перечень товаров, не разрешенных для
выплаты заработной платы натурой, утвержден постановлением КМУ от 03.04.1993 г.
№ 244 (далее — Перечень № 244; см. вложение в журнал № 9/2017). Напомним, что
в него, в частности, входят:
• непродовольственные товары народного потребления;
• продовольственные товары народного
потребления промышленной переработки,
кроме сахара, предназначенного для расчетов с сельскохозяйственными предприятиями, семенными заводами, водителями
автотранспортных организаций и работниками железнодорожного транспорта, обеспечивающими перевозку сахарной свеклы;
• продукция переработки эфиромасличных культур, кроме масла растительного,
предназначенного для расчета с работниками
сельскохозяйственных предприятий;
• продукция звероводства;
• сырье льна, конопли, хлопка для текстильной промышленности;
• корнеплоды сахарной свеклы и продукция их переработки;
• продукция семеноводства;
• продукция пчеловодства, кроме меда и пр.
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О товарах народного
потребления
За пределами Перечня № 244 при буквальном его толковании почти не остается
товаров, не названных в нем как исключение. При этом в упомянутом Перечне не
расшифрована большая группа товаров
народного потребления: непродовольственных и продовольственных товаров
промышленной переработки.
В письме Министерства труда и социальной политики Украины от 09.04.2010 г.
№ 3701/0/14-10/13 относительно выплаты
заработной платы в натуральной форме
(далее — Письмо № 3701) рекомендовало
для определения видов промышленной продукции руководствоваться Номенклатурой
продукции промышленности, утвержденной приказом Госкомстата от 30.08.2002 г.
№ 320. Однако Номенклатура продукции
промышленности обновляется ежегодно,
что обусловлено как национальными потребностями, так и ежегодным обновлением Перечня продукции для европейской
статистики производства. Поэтому следует
принимать во внимание ее последнюю
редакцию, утвержденную приказом Государственной службы статистики Украины
от 17.12.2012 г. № 520.
В Письме № 3701 предлагаюятся такие
определения товаров народного потреб
ления:
• к товарам народного потребления (продовольственным и непродовольственным)
относятся готовые изделия, предназначенные для непосредственного использования
населением;
• в продовольственные товары народного
потребления включается продукция пищевой промышленности, предназначенная для
потребления населением (без алкогольных
напитков);
• в непродовольственные товары народного потребления включаются готовые
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ткани, одежда, обувь, ковровые и галантерейные изделия, товары культурно-бытового
и хозяйственного назначения, используемые
непосредственно населением.

Товары, которые можно
использовать для натуроплаты
Исходя из вышеизложенного, для натур
оплаты на предприятиях сельского хозяйства
и подсобных сельских хозяйствах предприятий можно использовать такие товары:
• овощи, мясо (как продовольственные
товары народного потребления непромышленной переработки);
• зерно, сено (как непродовольственные
товары производственного потребления).
На предприятиях отрасли хлебопродуктов
для натуроплаты возможно использовать
отруби, зерновые отходы, комбикорм (как
непродовольственные товары производственного потребления), а муку, крупу, макаронные изделия, хлебобулочные изделия
нельзя использовать в этом случае как продовольственные товары народного потребления промышленной переработки, включенные в Перечень № 244.
Из приведенных примеров можно сделать вывод о необходимости тщательной
сверки наименования и назначения товаров с Перечнем № 244 при их подборе для
натуроплаты.

Документирование натуроплаты
В приложениях 1–3 приводятся примеры
документов по организации натуроплаты на
сельскохозяйственном предприятии. В условном примере обязательства работодателя по
организации натуроплаты устанавливаются
в коллективном договоре предприятия при
внесении изменения в договор. Предлагается достаточно полная схема организации
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натуроплаты без формирования фонда натуральной оплаты труда, так как такой фонд
создается при регулярности натуроплаты на
предприятии.
пример выписки из протокола общего
собрания трудового коллектива (приложение 1) в соответствии с законодательством
о языках составлено на государственном
языке как документ, представляемый в районную государственную администрацию при
уведомительной регистрации изменений
к коллективному договору.
пример заявления работника (приложение 2) подтверждает его желание получать
часть заработной платы натурой.
пример приказа по предприятию о выплате части заработной платы натурой (при-
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ложение 3) разработан с учетом норм действующего законодательства и положений
коллективного договора. В соответствии
со ст. 24 Закона об оплате труда выплата
зарплаты должна осуществляться по месту
работы. Это касается и натуроплаты. поэтому в приложении к приказу указано место
выдачи натурпродукции.
Как видим, форма выплаты заработной
платы натурой имеет существенные ограничения в практическом применении. Кроме
сельского хозяйства и предприятий зерноперерабатывающей отрасли, она обычно
применяется в лесных и рыбных хозяйствах.
предложенная схема документирования
натуроплаты может быть использована
в любой из этих отраслей.

Приложение 1
Пример выписки из протокола общего собрания трудового коллектива
по включению в коллективный договор обязательств работодателя
по выплате части заработной платы натурой
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОФІРМА «ВЕСНА»
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
04.09.2017 № 8
с. Олексіївка
Загальних зборів трудового колективу
<…>
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2017 р. щодо організації натуроплати.
I. СЛУХАЛИ:
<…>
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УХВАЛИЛИ:
Керуючись п. 9 розділу І Колективного договору на 2017 р., внести зміни до Колективного договору на 2017 р.:
— доповнити зобов’язання сторони роботодавця з оплати праці (п. 5 розділу II)
пп. 5.10 щодо організації виплати частини заробітної плати натурою — додаток до
протоколу.
Директор

П. І. Буряк

Секретар

В. Л. Володіна

Згідно з оригіналом
секретар керівника
04.09.2017

Кучеренко

З. П. Кучеренко

Додаток до протоколу від 04.09.2017 р. № 8
загальних зборів трудового колективу
ТОВ «Агрофірма «Весна»
Зміни до Колективного договору на 2017 р.
по ТОВ «Агрофірма «Весна»
Доповнення зобов’язання сторони роботодавця з оплати праці (п. 5 розділу II)
пп. 5.10 (5.10.1, 5.10.2) такого змісту:
«5.10. Виплата заробітної плати натурою.
5.10.1. Частину заробітної плати, нараховану в грошовому виразі, в розмірі до
15 % нарахованого заробітку, як виняток, за заявами працівників виплачувати натурпродукцією за цінами собівартості продукції (варіант: за цінами на 20 % нижче за
собівартість продукції).
5.10.2. Керуючись постановою КМУ «Про перелік товарів, не дозволених для
виплати заробітної плати натурою» від 03.04.1993 р. № 244, виплачувати заробітну
плату натурою такими товарами:
— зерном, сінажем, овочами, м’ясом».
Директор
Буряк П. І. Буряк
04.09.2017

Голова профспілкового комітету
Васильєва Н. І. Васильєва
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Приложение 2
Пример заявления работника о выплате части
заработной платы натурой
Директору ООО «Агрофирма «Весна»
Буряку П. И.
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства
Астахова В. П.
Заявление
Прошу выдать мне заработную плату за сентябрь 2017 г. натурой, пшеницей,
в размере 15 % причитающейся мне заработной платы в денежном выражении.
11.09.2017

В. П. Астахов
Приложение 3
Пример приказа по предприятию о выплате части
заработной платы натурой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОФИРМА «ВЕСНА»
ПРИКАЗ

03.10.2017

с. Алексеевка

№ 70-Д

О выплате части заработной платы натурой
В связи со снижением объема продаж и недостатком денежных средств для
выплаты заработной платы в денежном выражении, в соответствии с пп. 5.10 (5.10.1,
5.10.2) Коллективного договора на 2017 г. и по заявлениям работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список работников предприятия, которым в октябре 2017 г. заработная плата за сентябрь 2017 г. частично выплачивается натурой (озимой пшеницей
3 класса, по цене себестоимости 310 грн за 1 центнер), объем натуроплаты и график
выдачи натурпродукции — приложение к приказу.
2. Поручить заведующему складом Миронову В. П. произвести выдачу натурпродукции в соответствии с графиком.
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Основания: 1. Заявления работников предприятия о выплате части заработной платы
натурой: бухгалтера Бобровой В. И. от 08.09.2017 г., тракториста-машиниста Астахова В. П. от 11.09.2017 г. и т. д.
2. Докладная записка заместителя директора агрофирмы Зинченко Г. И.
от 02.10.2017 г. с соответствующим проектом приказа.
Директор

Буряк

П. И. Буряк

Визы
С приказом ознакомлены:
К делу № ______
(должность, подпись, инициалы, фамилия исполнителя)
(дата)
Приложение к приказу
по ООО «Агрофирма «Весна»
от 03.10.2017 г. № 70-ОД
Список работников предприятия, которым в октябре 2017 г. заработная плата
за сентябрь 2017 г. частично выплачивается натурой
(озимой пшеницей 3 класса, по цене себестоимости
310 грн за 1 центнер), объем натуроплаты и график выдачи натурпродукции

№
п/п

Фамилия,
инициалы
работника,
профессия
(должность)

1

2

Заработная
плата за
сентябрь
2017 г.
в%
к выдаче, к зарв гривнах плате
3

4

Объем натуроплаты

(гр. 3 × гр. 4) ÷
÷ 100, грн
5

озимой
пшеницей,
в центнерах
(гр. 5 ÷ 310 грн)
6

График выдачи
натурпродукции
в зерновом
складе № 1
Число
месяца

Время
выдачи

7

8

2,03

20.09

с 8:00
до 12:00

3,01

20.09

с 14:00
до 16:00

Аппарат управления

1

Боброва В. И.,
бухгалтер

4200,50

15

630,07

<…>
Участок № 1

6

Астахов В. П.,
трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
и т. д.

6213,50

Заместитель директора

15

932,02

Зинченко

Г. И. Зинченко

53

54

ОПЛАТА ТРУДА

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Виплата

зарплати натурою:
інший погляд
У статті на с. 47 розглянуто питання виплати заробітної плати натурою. Висновки, зроблені в статті, підтверджені посиланням на нормативні акти та роз’яснення профільного
міністерства. Але до цього питання існує й інший підхід…

Виплата зарплати натурою
мовою цифр
У статті «Выплата зарплаты натурой»
(с. 47) наведено приклади документального оформлення виплати заробітної плати
натурою відповідно до того, як її трактує
Мінсоцполітики — як продаж продукції (товарів) працівникам у рахунок їх заробітної
плати, а не натуральну форму оплати праці,
що зрозуміло також із запропонованих вашій увазі листів Мінсоцполітики (с. 63, 64)
на цю тему.
Суть обох роз’яснень зводиться до того,
що «працівникові за виконану норму праці
нараховують заробітну плату (у грошовій
формі), а після з урахуванням умов колективного договору та ст. 23 Закону про оплату
праці (щодо обмеження натуроплати) здійснюють нарахування та виплату натури»
(лист від 24.09.2007 р. № 675/13/84-07),
що, як зазначено в листі від 21.12.2001 р.
№ 18-1249, фактично «є продажем їх (това-

рів — Прим. ред.) працівникам у рахунок їх
заробітної плати, а не натуральною формою
оплати праці».
Якщо викласти вищезазначене мовою
цифр з урахуванням даних, наведених
у статті (с. 47), то працівник отримає «на
руки» 3570,43 грн (4200,50 1 – 630,07)
і 2,03 ц зерна. І це підтверджує, що працівник
розрахувався за зерно — заплатив за нього
частиною зарплати, а підприємство йому
це зерно продало. У чому ж тоді перевага?
По-перше — у ціні. Якщо б він хотів купити
зерно деінде, то слід було б розраховуватися
готівкою, і вартість була б вищою. По-друге,
право на отримання зерна гарантується
умовами колдоговору. Недолік — працівник
отримує меншу суму коштами.
Як оподаткувати таку видачу зерна? Відразу на думку спадає п. 164.5 ПКУ з його
«натуральним» коефіцієнтом 1,21951.
1 4200,50 грн — це сума належної до виплати працівнику зарплати після утримання ПДФО та ВЗ.
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І можливо хтось подумає, що до вартості
цих 2,03 ц зерна (630,07 грн) слід застосувати «натуральний» коефіцієнт і сплатити
ПДФО з бази оподаткування 768,68 грн
(630,07 × 1,21951) у сумі 138,31 грн. Але
ж сума зарплати 4200,50 грн — це вже оподаткована сума, тобто сума після утримання
ПДФО (та ВЗ). Тому застосування п. 164.5
ПКУ в цьому випадку є неправомірним.
Така видача зерна вдруге ні ПДФО, ні ВЗ
не оподатковується. А про яке нарахування (надання) доходів у негрошовій формі
в такому разі йдеться в п. 164.5 ПКУ?
Про яку різницю між натуральною формою оплати праці та виплатою зарплати
натурою згадує Мінсоцполітики? Чи справді
розглянута вище ситуація — це натуральна
форма оплати праці?

Нарахування зарплати
натурою
У ст. 1 Закону про оплату праці зазначено,
що «заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу».
«…Як правило, у грошовому виразі…». Отже,
як виняток, зарплата може бути обчислена
і не в грошовому виразі. Яким чином? Спробуємо пояснити на простих прикладах.
Уявімо собі таку ситуацію. Ви — бухгалтер. Влаштовуєтеся на роботу й обговорюєте з роботодавцем питання оплати праці.
Роботодавець пропонує за відпрацьовану
місячну норму робочого часу виплачувати
вам оклад у розмірі 5000,00 грн, а в місяці
підготовки квартальної звітності додатково
видавати по одній пачці паперу. Напевно,
ви здивуєтеся, адже навіщо вам папір, особливо якщо у вас вдома немає принтера.
А тепер ситуація така. Ви — трактористмашиніст. Влаштовуєтеся на роботу на сільгосппідприємство й обговорюєте з робото-
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давцем питання оплати праці. Роботодавець
пропонує за відпрацьовану вами місячну
норму робочого часу виплачувати оклад
у розмірі 5000,00 грн, а в місяці весняно- та
осінньо-польових робіт за кожний зораний
вами гектар ріллі видавати ще по 1 кг зерна.
Якщо ви живете в місті, то зерно вам непот
рібне, і ви, можливо, відмовлятиметеся від
такої пропозиції. Але якщо ви живете в селі
й ведете домашнє господарство, то з радістю
погодитеся, адже щоб годувати, наприклад,
курей, потрібне зерно, і різниця в тому, чи
його купувати, чи видаватимуть, таки є.
Працюючи на шахті, працівник, який
має приватний будинок і який потрібно
обігрівати, зацікавлений, щоб йому крім
коштів видавали ще й вугілля; працівник,
зайнятий на лісозаготівлях, зацікавлений
в отриманні дров, а то й ділової деревини;
працівник на птахофабриці хотів би на
свята не купувати курей, а отримати від
роботодавця тощо.
Тобто можна стверджувати, що є такі
сфери діяльності, де працівники зацікавлені в тому, щоб їм крім зарплати коштами видавали ще й ту продукцію, яку вони
вироблять. І не «за рахунок» належної до
виплати зарплати, а понад. Звичайно, недоцільно вести мову про зброю чи наркотики.
Тож стає зрозуміло, що має бути перелік
продукції, яку видавати працівникам не
можна. Та повернемося до трактористамашиніста.
Погоджуючись на умови роботодавця,
тракторист-машиніст може підрахувати, що в разі виконання норми виробітку
з оранки за місяць отримає, умовно, 200 кг
зерна та 5000,00 грн. Зерно в цій ситуації
є винагородою за виконану роботу, а отже,
зарплатою, яка підлягає нарахуванню за
особовим рахунком працівника, оподаткуванню та виплаті. Усі операції в обліку
відображаються в натуральному та грошовому вираженні. Тому й зерно слід оцінити
в грошовому вимірнику.

55

56

ОПЛАТА ТРУДА

Працівника не цікавить вартість зерна,
адже роботодавець запевнив, що зерно він
отримуватимете понад оклад. Працівника
цікавить тільки його кількість. Але зерно
має вартість: його можна продавати за собівартістю, а можна — за ринковою ціною.
Чим вищою буде вартість зерна, яку закладе
в розрахунки роботодавець, тим вищою
в нього буде собівартість робіт з оранки.
З другого боку, працівник також не зацікавлений у тому, щоб вартість зерна була
максимально високою, адже це може призвести до штучного збільшення його доходу,
що негативно вплине, наприклад, на можливість отримання житлових субсидій чи
кредитної історії. Погодьтеся, якщо 200 кг
зерна оцінити в 20 000,00 грн, то в працівника зростають шанси отримати споживчий
кредит у банку, але чи дасть змогу це йому
кредит погашати? Тому тут ми доходимо
ще одного висновку: ціна натуроплати має
регулюватися. Одночасно має регулюватися натуроплата і в кількісному вираженні
порівняно з грошовим; має бути розумне
співвідношення і поєднання грошової та
натуральної форм оплати праці так, як ст. 23
Закону про оплату праці врегульовано пропорції її виплати.
Якщо ми нараховуємо працівнику кош
тами 5000,00 грн, то на руки він отримає
4025,00 грн за мінусом ПДФО і ВЗ. Але якщо
ми «нарахуємо» працівнику 200 кг зерна,
то він 200 кг зерна і отримає, адже ми не
утримаємо з нього 36 кг «податку» зерном
(200,00 × 18 %). Але ПДФО і ВЗ утримати
потрібно. Для цього й існує п. 164.5 ПКУ
з його «натуральним» коефіцієнтом 1,21951.
Якщо припустити, що ціна зерна становить 2,00 грн/кг, то дохід працівника дорівнюватиме 400,00 грн (200 × 2,00), а база
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оподаткування — 487,80 грн (400 × 1,21951).
Відтак ПДФО становитиме 87,80 грн. І коли
зерно видаватиметься за відомістю зі складу, вдруге застосовувати «натуральний»
коефіцієнт не потрібно, тому що дохід оподатковано в момент його нарахування. Застосування «натурального» коефіцієнта для
цілей справляння ВЗ не передбачено, тому
його слід утримувати із суми 400,00 грн2.

Висновки
Звичайно, у цій статті питання натуроплати розглянуто спрощено, з метою довести,
що виплата зарплати натурою та натуральна
оплата праці — це різні операції як у частині
законодавчого/локального регулювання та
документального оформлення, так і в частині
їх оподаткування. Можливість оплати праці
в натуральній формі часто ставлять під сумнів. Проте автор вважає, що застосовуючи
приписи ст. 1 та ст. 23 Закону про оплату праці, зарплату можна нараховувати за цінами
не вище собівартості в тих же розмірах (не
більше 15 %), такими ж товарами (за Переліком товарів, не дозволених для виплати
заробітної плати натурою, затвердженим
постановою КМУ від 03.04.1993 р. № 244)
і в натуральній формі. Це не буде порушенням. Якщо хтось ще сумнівається, то нехай
відповість на запитання: а чому подарунки
до Нового року можна видавати натурою,
чому можна оплачувати працівникам відвідування спортзалів тощо і чому порядок
оподаткування цих операцій сумнівів не
викликає?
2 Хоча й це твердження можна поставити під сумнів.
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Оплата праці

старших викладачів
вишів
З 01.09.2017 р. підвищено ставки заробітної плати педагогічним працівникам окремих закладів освіти, зокрема
вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації. У статті
на прикладі розглянуто, як змінилася зарплата старших викладачів вишів I–II рівнів акредитації

П

остановою КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037
з 01.01.2017 р. було внесено зміни в розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати)
за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Їх розраховано виходячи з розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1-го
тарифного розряду, установленого в розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб станом на 1 січня календарного року
(у 2017 р. — 1600 грн).
Постановою КМУ «Про внесення зміни
у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»
від 14.12.2016 р. № 974 затверджено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам
навчальних закладів на дві позиції. Нею

ж було встановлено, що підвищення посадових окладів педагогічних працівників
навчальних закладів, які фінансуються за
рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01.01.2017 р., а підвищення посадових
окладів педагогічних працівників усіх інших
закладів та установ освіти, які фінансуються
за рахунок державного та місцевих бюджетів,
здійснюється з 01.09.2017 р. Тож розглянемо,
як нараховується заробітна плата старшому
викладачеві в навчальних закладах I–II рівнів
акредитації.
Посада старшого викладача встановлюється в навчальних закладах I–II рівнів акредитації в разі лекційного методу навчання. Кількість таких працівників не повинна перевищувати 5 % від загальної чисельності викладачів (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР
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«Про затвердження положення про старшого
викладача середнього спеціального нав
чального закладу» від 10.11.1984 р. № 732).
Ставки заробітної плати старшим викладачам встановлюються згідно з додатком 6 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.
Cтавки заробітної плати старшим викладачам цих навчальних закладів встановлюються на 5 % вище ставок викладачів вищої
категорії (постанова КМУ «Про затвердження
розмірів підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) та додаткової
оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»
від 20.04.2007 р. № 643).
Відповідно до п. 34 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102 зазначене підвищення створює нову ставку. Це дає підставу
виплачувати старшому викладачу надбавку
за вислугу років, престижність праці, проводити оплату за навчальне навантаження,
встановлювати інші доплати й надбавки
з урахуванням розміру такого підвищення,
тобто з новоствореної ставки.
Надбавка за вислугу років встановлюється
залежно від стажу педагогічної роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу
років педагогічним та науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів і установ

освіти, затвердженого постановою КМУ від
31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78).
Надбавка за престижність педагогічної праці встановлюється в граничному розмірі 20 % ставки заробітної плати відповідно
до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих
навчальних закладів I–II рівня акредитації,
інших установ і закладів незалежно від їх
підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373.
Слід також взяти до уваги, що Галузевою
угодою між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, зареєстрованій Мінсоцполітики 15.12.2016 р. за
№ 31, керівникам установ і закладів освіти
рекомендовано забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам
відповідно до пп. 6.3.20 постанови КМУ
«Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ
і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 (далі — Постанова № 373) в максимальному розмірі.
Розглянемо, як буде нараховуватися заробітна плата старшому викладачу вищого
навчального закладу I–II рівня акредитації, узявши до уваги, що ставки заробітної
плати викладачів з 01.09.2017 р. визначаються на рівні 10-14 тарифних розрядів за ЄТС:

Ставки заробітної плати викладачів з 01.09.2017 р.
Тарифний розряд за ЄТС

Ставка, грн

10
11
12
13

2912,00
3152,00
3392,00
3632,00

14

3872,00
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ПРИКЛАД

Нарахування зарплати старшому викладачу вищого навчального закладу
I–II рівнів акредитації
Річний обсяг навчального навантаження викладача становить 960 годин (іноземна
мова), стаж педагогічної роботи — понад 20 років. Крім того, викладачеві присвоєно
звання «Заслужений вчитель».
За наказом керівника закладу викладачеві встановлено надбавку за престижність
праці відповідно до Постанови № 373 у розмірі 20 % ставки заробітної плати.
Під час обчислення місячної заробітної плати старшому викладачу закладу слід взяти
до уваги таке:
— надбавку за почесне звання «Заслужений вчитель» встановлюють працівникам за
умов, якщо їх діяльність збігається з наявним почесним званням. У даному випадку сфера
діяльності збігається з наявним почесним званням;
— надбавку за вислугу років та престижність праці нараховують на заробітну плату,
обчислену за викладацькі години.
Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума, грн

Ставка заробітної плати
Підвищення за «старшого»
викладача
Розмір новоствореної ставки
Розмір годинної ставки
Середньомісячна заробітна
плата за педагогічне
навантаження
Доплата за перевірку зошитів
Надбавка за вислугу років

Тарифний розряд за ЄТС — 14
3872,00 × 5 %

3872,00
193,60

3872,00 + 193,60
4065,60 ÷ 72 год
56,47 × 960 год. ÷ 10 міс.

4065,60
56,47
5421,12

5421,12 × 10 %
5421,12 × 30 %
(п. 1 Порядку № 78)
5421,12 × 20 %
(Постанова № 373 )
5421,12 грн × 20 %
(пп. «а» пп. 2 п. 3 Постанови № 1298)
5421,12 + 542,11 + 1626,34 + (1004,22 × 2 )

542,11
1626,34

Надбавка за престижність
праці
Надбавка за почесне звання
«Заслужений вчитель»
Місячна заробітна плата
старшого викладача

1004,22
1004,22
9598,01

Отже, заробітна плата старшого викладача з 01.09.2017 р. становить 9598,01 грн.
Звертаємо увагу, що під час визначення розміру надбавки за вислугу років, престижність
праці надбавка за звання «Заслужений вчитель» не враховується.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Доплата за науковий ступінь
і вчене звання педпрацівнику
коледжу
У педагогічному коледжі філолог
працює методистом на повну ставку та на 0,5 ставки викладачем. До
зарплати викладача він отримує надбавки
за науковий ступінь та вчене звання в таких розмірах: 25 % — за ступінь доцента,
15 % — за звання кандидата наук. Чи може
він отримувати вказані надбавки ще й до
зарплати методиста?
Коледж — вищий навчальний заклад
ІІ рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального
закладу ІІІ або ІV рівня акредитації, який
провадить освітню діяльність, пов’язану із
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо
є структурним підрозділом вищого навчального закладу ІІІ або ІV рівня акредитації
або входить до навчального чи навчальнонауково-виробничого комплексу) або за
кількома спорідненими спеціальностями та
має відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення.
Оплата праці працівників закладів і установ освіти, до яких належить і коледж, здійснюється відповідно 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) та Інструкції про порядок обчис-

лення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.1993 р. № 102.
Відповідно до пп. «г» пп. 3 п. 3 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 за наявність
наукового ступеня кандидата наук провадиться доплата в граничному розмірі 15 %
посадового окладу (ставки заробітної плати),
за вчене звання доцента — в граничному
розмірі 25 %. Така ж норма передбачена пп.
«б», «г» пп. 3 п. 4 Наказу № 557.
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем
збігається з наявним науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю
діяльності працівника на обійманій посаді
визначає керівник органу залежно від фактично виконуваних працівником обов’язків
та видів робіт.
Отже, якщо в посадових обов’язках працівника передбачено виконання функцій,
пов’язаних з наявним науковим ступенем,
вченим званням, йому може бути встановлено такі доплати.
У випадку, що розглядається, працівник
обіймає посаду методиста та викладача, які
належать до педагогічних, а отже, умови
оплати праці, у т. ч установлення доплат
і надбавок, зокрема за науковий ступінь
і вчене звання, поширюються на обидві посади. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам
та вимогам, передбаченим законодавством.
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Таким чином, за умови відповідності
наукового ступеня профілю діяльності на
обійманій посаді викладачу, методисту коледжу може бути встановлена доплата як
за науковий ступінь кандидата наук, так
і за вчене звання. Утім, обіймаючи посаду
методиста, працівник науковою роботою
не займається, тож встановлювати доплату
за наявність вченого звання доцента недоцільно.
Рішення про конкретний відсоток від
ставки заробітної плати викладача для визначення розміру доплати за науковий ступінь
у межах затвердженого Наказом № 557 розміру приймає керівник закладу. Зауважимо,

що така процедура має здійснюватись за
погодженням із виборним профспілковим
органом, до повноважень якого згідно зі
ст. 247 КЗпП належить вирішення разом із
роботодавцем питань оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок,
тарифних сіток, схем посадових окладів, умов
запровадження та розмірів надбавок, доплат,
премій, винагород та інших заохочувальних
та компенсаційних виплат.
Отже, остаточне рішення щодо встановлення доплат за наявності вченого звання
та наукового ступеня приймається керівником закладу спільно з профспілковим
комітетом.

ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Індексація в разі змін
у штатному розписі
Підприємство з 01.07.2017 р. створило нову посаду з окладом 5000,00 грн
і прийняло на неї працівника, який
у серпні (10.08) звільнився. Наступного
дня (11.08) підприємство внесло зміни до
штатного розпису й за цією посадою встановило оклад 4000,00 грн. Нового працівника
на посаду було прийнято 15.08.2017 р. Як
йому індексувати зарплату?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), значення індексу споживчих цін
(ІСЦ) приймається за 1 або 100 % у місяці,
в якому відбувається підвищення тарифних
ставок (окладів). Обчислення ІСЦ для про-

ведення подальшої індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення.
Пунктом 5 Порядку № 1078 передбачено,
що працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,
визначеному в колективних договорах, але
не нижче норм, встановлених Законом
України «Про індексацію грошових доходів
населення» та положеннями цього Порядку.
Отже, підприємство самостійно у колективному договорі визначає механізм індексації заробітної плати, у т. ч. у разі зміни окладу
(тарифної ставки) за вакантною посадою.
Звертаємо увагу, що якщо особа працює
неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого
часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09

Щодо оплати праці працівників у вихідні, святкові та неробочі дні
(витяг)
<...>
В Україні встановлено 10 святкових і неробочих днів, перелік яких визначено ст. 73 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП).
У зазначені дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні
умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю
обслуговування населення. У ці дні допускаються
роботи із залученням працівників у випадках
та в порядку, передбачених законодавством,
зокрема ст. 71 КЗпП.
Робота в ці дні компенсується відповідно до
ст. 107 КЗпП.
Відповідно до положень ст. 107 КЗпП робота у святковий (неробочий) день оплачується
в подвійному розмірі:
• відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
• працівникам, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками, — в розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
• працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної ставки

зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась в межах місячної норми
робочого часу, в розмірі подвійної годинної або
денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму праці. Оплата
в зазначеному розмірі провадиться за години,
фактично відпрацьовані у святкові та неробочі дні.
Крім подвійної оплати, за бажанням працівника, який працював у святковий (неробочий)
день, йому може бути наданий інший день відпочинку, який не оплачується та є вихідним днем.
Компенсація або заміна підвищеної оплати
за роботу у святкові та неробочі дні наданням
іншого дня відпочинку законодавством не передбачена.
У разі залучення згідно із законодавством до
роботи працівників у вихідні дні, які є загальними
вихідними днями (субота, неділя) або визначені
за графіком роботи (змінності), то робота в такі
дні оплачується в подвійному розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою
роботи у вихідний день в одинарному розмірі.
Термін надання іншого дня відпочинку визначається за згодою сторін.

Директор Департаменту 						

О. Товстенко

Від редакції
Відповідно до ст. 72 КЗпП робота у вихідний
день може компенсуватися, за згодою сторін,
наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі за правилами
ст. 107 цього Кодексу.
Якщо працівник обирає оплату, то тут усе
зрозуміло: оплата проводиться за правилами
ст. 107 КЗпП. А якщо працівник обирає день
відпочинку, то робота у вихідний не опла-

чується? І день відпочинку не оплачується?
Ні, якщо працівник обирає день відпочинку,
то робота у вихідний оплачується в одинарному розмірі. Це й підтверджує наведений
вище лист Мінсоцполітики України. А день
відпочинку не оплачується. Тобто, по суті,
маємо щось на кшталт перенесення вихідного/робочого дня: режим роботи змінюється,
а баланс робочого часу — ні.
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.12.2001 р. № 18-1249
Щодо натуральної оплати праці
Управління політики оплати праці розглянуло
лист і повідомляє.
Натуральну форму виплати заробітної плати
передбачено Законами України «Про оплату
праці» та «Про підприємства в Україні»1.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про
оплату праці» заробітна плата працівників
підприємств на території України виплачується
в грошових знаках, що мають законний обіг на
території України.
Колективним договором, як виняток, може
бути передбачена часткова виплата заробітної плати натурою (за цінами, не нижчими від
собівартості) у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна
за вартістю оплаті праці в грошовому виразі,
є звичайною або бажаною для працівників, за
винятком товарів, перелік яких встановлено
КМУ (постанова КМУ «Про перелік товарів,
не дозволених для виплати заробітної плати
натурою» від 03.04.1993 р. № 244).
У випадку, якщо колективний договір на
підприємстві не укладався, то на власника
покладається обов’язок погоджувати умови
оплати праці з профспілковим органом, який
представляє інтереси більшості працівників,
а в разі його відсутності — з іншим органом,
уповноваженим трудовим колективом представляти його інтереси (ст. 15 Закону України
«Про оплату праці»).
Відповідно до п. 4 ст. 19 Закону України
«Про підприємства в Україні» підприємство
самостійно встановлює форми, системи та
розміри оплати праці, а також інші види доходів
працівників згідно із законодавством. Разом
з тим з метою недопущення заборгованості із
Начальник управління 	

заробітної плати, як вимушений захід, підприємства видають своїм працівникам в рахунок
заробітної плати промислові товари та продукти
харчування власного виробництва або отримані
за бартерними угодами. Фактично така видача
товарів є продажем їх працівникам у рахунок
їх заробітної плати, а не натуральною формою
оплати праці. Цей спосіб розрахунків з працівниками законодавством не передбачений, але
й не заборонений.
Практика застосування виплати заробітної
плати в натуральній формі свідчить, що вона
є характерною в основному для сільського,
лісового та рибного господарства через збитковість більшості підприємств цих галузей,
недостатність обігових коштів, кризу платежів
тощо. Причому така форма виплати заробітної плати протягом багатьох років є однією
з основних форм матеріального стимулювання
працівників цих галузей економіки.
Лише однією Галузевою угодою між Міністерством аграрної політики України, галузевими
об’єднаннями підприємств і підприємців та ЦК
профспілки працівників агропромислового
комплексу України на 2001–2002 роки передбачено, що частина заробітної плати, нарахованої
в грошовому виразі на підприємствах галузей
агропромислового виробництва, може виплачуватися натурою. Порядок формування фонду
натуроплати, співвідношення між грошовою та
натуральною формами виплати, перелік видів
продукції, якою буде виплачуватися (крім заборонених чинним законодавством), ціни для обчислення натурпродукції (не нижче собівартості),
терміни виплати натуроплати встановлюються
в колективному договорі (п. 3.17 Угоди).
О. Дворник

1 Закон України «Про підприємства в Україні» втратив чинність з 01.01.2004 р. згідно з Господарським кодексом України. (Прим. ред.)
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МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24.09.2007 р. № 675/13/84-07
Щодо виплати зарплати натурою
Відділ організації заробітної плати та удосконалення законодавства з оплати праці Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці розглянув звернення щодо виплати заробітної плати натурою
та повідомляє.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило,
в грошовому виразі, яку за трудовим договором
власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Статтею 23 Закону визначено, що колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості)
в розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої
за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю
оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною
або бажаною для працівників, крім товарів,
перелік яких встановлюється КМУ.
Галуззю, де натуральна форма виплати
заробітної плати є звичайно прийнятною,
є сільське господарство.
Умови виплати заробітної плати натурою
повинні встановлюватися в колективному договорі сільськогосподарського підприємства.

При вирішенні цих питань кожне господарство повинно виходити з конкретних умов та
власних економічних можливостей.
Колективним договором визначається порядок формування фонду натуроплати, співвідношення між грошовою та натуральною
формами заробітної плати, ціни для нарахування, терміни виплати, перелік видів продукції,
якими виплачуватиметься заробітна плата, крім
товарів, не дозволених для виплати заробітної
плати натурою, перелік яких затверджений
постановою Кабінету Міністрів України «Про
перелік товарів, не дозволених для виплати
заробітної плати натурою» від 03.04.1993 р.
№ 244.
При цьому основними критеріями при визначенні розмірів натурального фонду повинні
бути рівень виробництва продукції, забезпечення потреб громадського виробництва,
розумні потреби працівників господарства
в тому чи іншому виді продукції, спеціалізація
господарства тощо.
Враховуючи вищевикладене, працівникові
за виконану норму праці нараховують заробітну
плату (у грошовій формі), а після з урахуванням
умов колективного договору та ст. 23 Закону
(щодо обмеження натуроплати) здійснюють
нарахування та виплату натури.

Начальник відділу 

Н. Синько

Що нового
Нова форма довідки-виклику на сесію
Наказом Міністерства освіти і науки України
від 06.06.2017 р. № 794 затверджено низку
форм документів з підготовки фахівців у ви-

щих навчальних закладах, серед яких і форма № Н-5.01 — довідка-виклик на сесію, проте за змістом вона майже не змінилася.
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УЧЕТ И НАЛОГИ

Сегодня в рубрике:

Питание работников
за счет работодателя:
анализ одной ИНК

c. 65

Уставной капитал:
налогообложение
имущественных взносов c. 70

Юлія ЄГОРОВА,
фахівець з питань оподаткування

Харчування

працівників
за рахунок
роботодавця:
аналіз однієї ІПК

Темі харчування працівників присвячено багато статей та
роз’яснень, однак питання, пов’язані з нею, продовжують виникати. Нещодавно податківці надали індивідуальну податкову
консультацію, в якій вкотре нагадали, що вартість харчування
оподатковується ПДФО, а, відповідно, і військовим збором.
Розглянемо, чи справді це так і чи є інші варіанти?
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Суть справи
В індивідуальній податковій консультації
(ІПК) від 02.08.2017 р. № 1454/6/99-99-1302-03-15/ІПК ДФСУ роз’яснила, що якщо
юридичною особою (роботодавцем) за рахунок власних коштів організовується харчування (обіди) для фізичних осіб (працівників), ціна продажу якого є меншою за його
собівартість, то різниця, яка виникає між
собівартістю такого харчування та ціною
продажу, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платників податку як додаткове благо та
оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних
підставах. При цьому вони посилаються на
пп. 164.2.17 ПКУ, у якому перелічено різні
види додаткового блага, що можуть надаватись роботодавцем працівникам. Відразу
звертаємо увагу, що в цій консультації йдеться лише про харчування, надання якого не
передбачено законодавством і здійснюється
роботодавцем на добровільній основі.
Крім того, податківці зазначили, що на цю
різницю також нараховується ЄСВ, оскільки
такої виплати немає в Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженому постановою
КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
Проаналізуємо висновки податківців
щодо їх відповідності законодавству. Насамперед зауважимо, що ІПК надана роботодавцю — юридичній особі. Але вона
цілком може застосовуватись і роботодавцями — фізичними особами, адже в разі
оподаткування доходів працівників жодної
різниці між роботодавцем — юридичною
особою та роботодавцем — фізичною особою немає.
Зазначаючи, що в цій ситуації є об’єкт оподаткування ПДФО, податківці посилаються
на пп. 164.2.17 ПКУ, але без уточнення підпункту, згідно з яким різниця між собівар-

тістю харчування та ціною його продажу
оподатковується ПДФО. У даному випадку це
буде дохід у вигляді додаткового блага, що,
ймовірно, передбачений пп. «е» пп. 164.2.17
ПКУ. У цьому підпункті йдеться про вартість
безоплатно отриманих товарів, визначену за
правилами звичайної ціни (але це не зовсім
той випадок, що розглядається), а також про
суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів, індивідуально призначеної для такого
платника ПДФО.
Як бачимо, у ПКУ прямо не йдеться про
різницю між собівартістю та ціною продажу харчування. Очевидно, податківці мали
на увазі знижку з вартості товарів, яка
в даному випадку дорівнює собівартості
харчування.
Податківці впевнені, що в цьому разі має
місце знижка, індивідуально призначена
для кожного працівника. За умови виконання цього та попереднього критерію
різниця між собівартістю та фактичною
ціною продажу харчування однозначно буде
оподатковуваним доходом працівників відповідно до пп. «е» пп. 164.217 ПКУ, з якого
утримуються ПДФО та ВЗ, а також нараховується ЄСВ. Але чи завжди має місце саме
індивідуальна знижка? Насправді є можливості продавати працівникам харчування
з такими знижками, що не є індивідуальними. Про це далі.

Формування вартості
харчування в обліку
Формування в обліку собівартості харчування залежить від того, чи є воно покупним
(тобто для роботодавця це покупний товар,
який продається працівникам за ціною, що
нижча за закупівельні ціни), чи виробляється роботодавцем самостійно та продається
працівникам за ціною нижче собівартості
(у роботодавця є власна їдальня або окремий
працівник, який займається приготуванням
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їжі для інших працівників із сировини, що
належить роботодавцю).
Ми не будемо докладно зупинятися на
правилах бухобліку собівартості харчування,
а лише нагадаємо, що:
• первісна вартість покупних готових
страв та напоїв формується відповідно до
п. 9 П(С)БО 9 «Запаси». Як правило, це суми,
що сплачуються постачальнику, витрати на
транспортування страв до місця їх споживання та сума ПДВ, якщо вона була сплачена у
складі ціни;
• собівартість страв та напоїв, що виготовляються силами роботодавця, формується відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати». Якщо сировина та інші ресурси для
приготування їжі купуються з ПДВ, то сума
ПДВ включається до первісної вартості таких
ресурсів (п. 9 П(С)БО 9).
Оскільки добровільне надання безоплатного харчування працівникам не може
вважатися господарською діяльністю роботодавця — платника ПДВ, то суми вхідного
ПДВ, сплачені під час купівлі страв, напоїв,
сировини або інших ресурсів, використаних
для приготування їжі, не включаються до
складу податкового кредиту відповідно
до п. 198.3 ПКУ. Одночасно діють норми
п. 198.5 ПКУ, згідно з якими слід нарахувати
податкове зобов’язання з ПДВ на вартість
цих ресурсів. При цьому суми такого ПДВ
включаються до первісної вартості прид
баних ресурсів.
У разі часткової оплати харчування працівниками базу оподаткування ПДВ слід
визначати з урахуванням п. 189.1 ПКУ —
виходячи з вартості придбання готових
страв та напоїв або сировини та інших
ресурсів для самостійного приготування
страв та напоїв.
Отже, сформувати фактичну собівартість усіх страв та напоїв, що були надані
працівникам безоплатно або реалізовані зі
знижкою, можна тільки після закінчення
звітного місяця.
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Надання харчування безкоштовно
або зі знижкою
Надання працівникам харчування може
здійснюватись у різних формах.
Варіант 1. Надання талонів
Працівникам надаються талони безоплатно або за плату, меншу собівартості
харчування. При цьому вартість талонів
може бути постійною, а собівартість харчування — коливатись у різних місяцях, як
ми з’ясували вище. Вартість використаних
платних талонів утримується із заробітної
плати, а вартість безоплатних, відповідно, не
утримується. У цьому випадку можна чітко
визначити, скільки талонів використав кожний працівник, та встановити суму знижки
на харчування, надану кожному працівнику
індивідуально. Для цього слід визначити різницю між фактичною собівартістю кожної
порції харчування та вартістю талона. Якщо
талон надається безоплатно, такою знижкою
є повна собівартість харчування.
 аріант 2. Придбання за кошти
В
з ідентифікацією клієнтів
Працівникам надається можливість
самостійно придбати у роботодавця харчування за готівку або за допомогою платіжних карток1, але за ціною, нижчою від
його собівартості. При цьому здійснюється
контроль за тим, скільки порцій харчування придбав кожний працівник, шляхом складання відомості тощо. Це може
бути прийнятно за умов, якщо працівників
небагато: сіли на кухні, поїли, склали відомість і визначили індивідуальну знижку
для кожного. Якщо ж роботодавець має велику їдальню, де харчується не одна сотня
1 Як тільки мова заходить про готівку або платіжні
картки, слід згадати про застосування РРО відповідно до
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР.
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працівників, такий варіант буде недоречним, а прийнятніше застосувати наступний
варіант.
Варіант 3. Придбання за кошти
без ідентифікації клієнтів
Працівникам надається можливість самостійно придбати харчування за готівку
або за допомогою платіжних карток за ціною, нижчою від його собівартості, але без
контролю за персоналіями отримувачів.
Як правило, такий варіант реалізовується
у вигляді власної їдальні, в якій встановлено спеціальні ціни на страви та напої. Доступ
до такої їдальні та надання харчування не
контролюється в розрізі кожної фізичної
особи, але можливе опосередковане обмеження доступу фізичних осіб до їдальні
(наприклад, до неї можуть потрапити лише
працівники, які мають перепустку на територію підприємства тощо). При цьому особа
працівника не встановлюється, тобто касир
в їдальні не збирає інформації про прізвища
її відвідувачів.

Порівняння варіантів
Як бачимо, у варіантах 1 і 2 є можливість
визначити, яку саме знижку отримав кожний
працівник: відома кількість використаних
талонів або кількість харчування, придбаного
кожним працівником за зниженими цінами
або отриманого безкоштовно. Отже, в цьому
випадку собівартість такого харчування або
різниця між його собівартістю та сумою,
що компенсується працівником, буде оподатковуваним доходом такого працівника
і обкладатиметься ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
У варіанті 3 не можна визначити вартість
харчування або суму знижки, що була індивідуально надана кожному відвідувачу їдальні. А якщо немає персоніфікації доходу, то
немає й ПДФО, а разом з ним немає можливості утримати ВЗ та нарахувати ЄСВ.
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Обчислення та строки сплати
податкових платежів та ЄСВ
Надання працівникам знижки на харчування є їхнім доходом у негрошовій формі.
Отже, базу для обчислення ПДФО слід виз
начати з урахуванням «натурального» коефіцієнта відповідно до п. 164.5 ПКУ (у 2017 р. —
1,21951). Під час обчислення суми ВЗ цей
коефіцієнт не застосовується. Пунктом 161
підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ не передбачено
застосування «натурального» коефіцієнта
в разі справляння ВЗ. Тому в разі безоплатного надання працівникам харчування
(або зі знижкою) базою оподаткування ВЗ
буде собівартість харчування або величина
знижки. ЄСВ також нараховується за ставкою 22 % на вартість харчування або знижки
без застосування будь-яких коефіцієнтів.
Надаючи працівникам знижки на харчування, не слід забувати про своєчасну сплату
ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Якщо харчування надається працівникам у вигляді талонів, вартість яких утримується із заробітної плати в кінці звітного
місяця (як правило, в обліку ця операція
проводиться останнім днем місяця), таке
утримання фактично є виплатою доходу
працівникам. Тому ПДФО та ВЗ слід сплатити протягом трьох банківських днів
з дня, що настає за днем такого утримання
(пп. 168.1.4 ПКУ).
А от ЄСВ сплачується в день надання
доходу, тобто в день проведення в обліку
утримання вартості харчування із заробітної
плати (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ).
Якщо ж працівники самостійно оплачують
частину вартості харчування, то визначити
їхні доходи у вигляді знижки можна лише
після закінчення місяця та калькулювання
собівартості харчування. Отже, в цьому випадку надання доходу працівникам теж проводиться в обліку кінцем місяця, тож строки
сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ будуть такими ж,
що й розглянуті вище.
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ПРИКЛАД

Оподаткування знижки вартості харчування
На території підприємства розташоване власне невелике кафе з обмеженим дос
тупом, де працівники мають можливість отримати страви та напої за талонами, які їм
надає роботодавець. У кафе ведеться відомість, в якій фіксується прізвище працівника
та кількість використаних ним талонів.
Ціна одного талону — 15,00 грн, яка утримується в кінці звітного місяця із зарплати
працівників, а собівартість страв та напоїв також визначається в кінці звітного місяця за
П(С)БО 16.
Протягом вересня 2017 р. працівники використали 300 талонів, а собівартість усіх страв,
наданих їм у вересні 2017 р., склала 15 600,00 грн. Сума наданої знижки дорівнює:
15 600,00 – (300 шт × 15 грн/шт) = 15 600,00 – 4500,00 = 11 100,00 грн.
База оподаткування для цілей ПДФО становить:
11 100,00 грн × 1,219512 = 13 536,58 грн.
Сума ПДФО:
13 536,58 грн × 18 % = 2436,58 грн.
Сума ВЗ:
11 100,00 грн × 1,5 % = 166,50 грн.
Сума ЄСВ:
11 100,00 грн × 22 % = 2442,00 грн.

Що нового
Повноваження Держпраці розширено
Як повідомляє Управління Держпраці
у Хмельницькій області, з 01.09.2017 р. Держ
праці здійснює контроль за правильністю за
стосування порядків, що регулюють надання
пільг і компенсацій за роботу із шкідливими
умовами праці. Відповідні зміни внесено до
п. 2 наказу Міністерства праці та соціальної
політики України «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт,
цехів, професій і посад, зайнятість працівників

в яких дає право на щорічні додаткові відпустки
за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці та за особливий характер праці» від
30.01.1998 р. № 16 та п. 3 наказу Міністерства
праці та соціальної політики України «Про за
твердження Порядку застосування Переліку
виробництв, цехів, професій і посад із шкідли
вими умовами праці, робота в яких дає право
на скорочену тривалість робочого тижня» від
23.03.2001 р. № 122.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Статутний

капітал:
оподаткування
майнових внесків
Майно юридичної особи може формуватися за рахунок різних джерел, але основним є внески засновників (учасників).
Сукупність внесків засновників (учасників), призначених для
забезпечення діяльності створеного підприємства, називають
його статутним капіталом. Про оподаткування внесків у вигляді
майна до статутного капіталу, а також про їх повернення або
продаж у разі виходу засновника з товариства, йдеться в статті

Внесення засновником майна
до статутного капіталу
Серед господарських товариств в Україні найпоширенішим є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Згідно з частиною першою ст. 144 Цивільного кодексу
України (далі — ЦКУ) статутний капітал
ТОВ складається із вкладів його учасників
(засновників). При цьому не допускається
звільнення учасника (засновника) ТОВ
від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства (частина друга
ст. 144 ЦКУ). Отже, засновник не має права
не зробити внесок до статутного капіталу
товариства, яке він заснував чи співзас-

новником якого є. Внески можуть бути
здійснені, зокрема:
• коштами;
• майном;
• частково коштами та частково — майном (змішаний варіант);
• цінними паперами тощо.
Зупинимося на варіанті, коли засновник
вносить майно. Відповідно до ст. 190 ЦКУ
майном як особливим об’єктом вважаються:
окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Речі, у свою чергу,
можуть бути рухомими та нерухомими.
З рухомих речей засновники часто вносять
до статутного капіталу автомобілі, а з нерухомих — будівлі.

№10 (135) октябрь 2017

Документальне оформлення
Здійснити внески — це одне, проте їх
слід ще правильно задокументувати. Поперше, необхідно визначити вартість майна,
яке вноситься до статутного капіталу, а подруге — засвідчити факт його внесення.
Оцінка майна засновника виконується
до державної реєстрації підприємства. На
підставі такої оцінки визначається частка
кожного із засновників (учасників) у статутному капіталі. Згідно з абзацом другим
частини другої ст. 115 ЦКУ грошова оцінка
вкладу засновника здійснюється за згодою
між усіма засновниками: незалежна оцінка
потрібна тільки у випадках, встановлених
законодавством.
Отже, оцінка майнового внеску може
бути підтверджена актом оцінки, складеним
засновниками підприємства, або актом незалежної експертної оцінки. Якщо акт оцінки
складають засновники, він має бути підписаний ними усіма. Замість акта на деяких
підприємствах оцінку внесків затверджують
протоколом загальних зборів засновників.
У разі проведення незалежної експертної
оцінки внеску до статутного капіталу акт
про оцінку майна (звіт про оцінку майна)
має бути підписаний суб’єктом оціночної
діяльності.
Факт передачі майна від засновника до
статутного капіталу створюваного підприємства заведено оформляти актом прий
мання-передачі. Акт підписують сторони,
що передають і приймають, тобто засновник
і представник підприємства (керівник або
інша уповноважена особа).
Акт приймання-передачі майнового
внеску до статутного капіталу складається
в довільній формі, але рекомендуємо:
• включити в акт усі реквізити, які
є обов’язковими для первинного документа;
• додати до акта копії правовстановлювальних документів на майно;
• зафіксувати в акті характеристики
майна, що передається.
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Оподаткування
Якщо засновник вносить майно до статутного капіталу в обмін на корпоративні
права, відбувається перехід права власності
на майно до товариства, натомість засновник
отримує право власності на корпоративні
права. Ці операції мають ознаки продажу,
а тому постає питання щодо виникнення
доходу в засновника від відчуження свого
майна. Та у пп. 165.1.44 ПКУ зазначено,
що вартість такого майна не включається
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу такого засновника. На це вказує й ДФСУ в індивідуальній
податковій консультації від 17.08.2017 р.
№ 1646/В/99-99-02-03-14/ІПК.
Крім того, доходи, які не включаються
складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою
ставкою), не оподатковуються й військовим
збором (ВЗ).
Отже, сума майного внеску засновника
до статутного капіталу юридичної особи —
резидента не є об’єктом оподаткування
ПДФО та ВЗ, незалежно від строків перебування майна у власності юрособи.
Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку господарського
товариства для узагальнення інформації
про стан і рух статутного капіталу використовується рахунок 40 «Статутний капітал».
Сальдо цього рахунка відповідає розміру
статутного капіталу.
У зв’язку з тим, що під час створення товариства зареєстрований статутний капітал
формується певний період, для визначення
фактичної величини сплати засновниками
внесків призначено рахунок 46 «Неоплачений
капітал». За дебетом цього рахунка відображається заборгованість засновників
(учасників) за внесками до статутного капіталу, а за кредитом — погашення ними
цієї заборгованості.
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Наведемо основні бухгалтерські проведення за операціями з внесення засновником
майна до статутного капіталу підприємства:
• Дт 46 — Кт 40 — визначено статутом
величину статутного капіталу;
• Дт 10 (11,12) — Кт 46 — внесено засновником до статутного капіталу майно
(основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, нематеріальні активи).

в статутному капіталі. За домовленістю між
засновником та товариством виплату такої
частини можна замінити переданням майна
в натурі (частина друга ст. 148 ЦКУ). А якщо
засновник здійснював внесок до статутного
капіталу майном, він може або забрати це
майно назад, або продати його іншому засновнику.
Розглянемо ситуацію, коли засновнику
повертають його майновий внесок майном.

Повернення засновнику
внеску майном

Документальне оформлення
У разі виходу засновника з товариства до
установчих документів слід внести зміни:
склад засновників (учасників), розмір їхніх часток та загальний розмір статутного
капіталу.
Якщо засновнику повертається внесене
ним до статутного капіталу майно, відповідно, «зникає» його частка в статутному
капіталі товариства, що, у свою чергу, призводить до зменшення розміру статутного
капіталу. У такому разі товариство повинно
подати державному реєстратору документ
про зміну розміру статутного капіталу.
Передачу засновнику його майна, раніше
внесеного до статутного капіталу, необхідно
оформити актом приймання-передачі. На
практиці найчастіше головним питанням
при цьому є визначення вартості майна,
яке повертається. Так, балансова і ринкова
вартість майна можуть відрізнятися в рази.
А за якою слід повертати?
Конкретні рекомендації щодо цього
з боку контролюючих органів відсутні,
обов’язковість експертної оцінки — теж.
Тому зазвичай це питання обумовлюють
в установчих документах. У свою чергу саме
вартість переданого засновнику майна впливатиме на його оподаткування ПДФО та ВЗ.

Трапляється, що засновник виходить
із господарського товариства. Причиною
цього може бути:
• бажання засновника;
• рішення інших засновників (учасників) про виключення цього засновника із
товариства;
• смерть засновника.
За власним бажанням засновник може
вийти з товариства, повідомивши про це
не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо
інший строк не встановлено статутом. При
цьому заяву про свій вихід він має засвідчити підписом нотаріуса (частина перша
ст. 148 ЦКУ).
Примусовий вихід зазвичай має місце,
якщо засновник систематично не виконує
або неналежним чином виконує свої обов’язки, а також якщо він своїми діями перешкоджає досягненню цілей товариства.
Примусовий вихід одного із засновників
з товариства оформляється рішенням про
це інших засновників. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували
засновники (учасники, які володіють у сукупності понад 50 % загальної кількості голосів).
Засновник (учасник), який виключається,
не бере участі в голосуванні.
Засновник, який виходить з товариства,
має право одержати вартість частини майна товариства, пропорційну його частці

Оподаткування
Згідно з абзацом першим пп. 170.2.6 ПКУ
до складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу фізичної особи
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включається позитивне значення фінансового результату операцій з інвестиційними
активами за наслідками звітного (податкового) року.
Корпоративні права, які засновник отримав у обмін на внесене ним до статутного
капіталу майно, належать до інвестиційних
активів (пп. «а» пп. 170.2.7 ПКУ). А операція
з повернення засновнику в разі його виходу
з товариства майна, попередньо внесеного
ним до статутного капіталу такого товариства, прирівнюється до продажу інвестиційного активу (пп. 170.2.2 ПКУ).
При цьому в засновника оподаткуванню
ПДФО підлягає виключно інвестиційний прибуток, який розраховується як
позитивна різниця між вартістю майна, за
якою засновник отримує його під час виходу
з товариства, та вартістю майнового внеску цього засновника згідно зі статутними
документами.
Якщо засновнику повертають майно за
вартістю на рівні внесеного вкладу (тобто
за балансовою вартістю), то інвестиційний
прибуток відсутній, у зв’язку з чим відсутня
база для оподаткування ПДФО та ВЗ.
Однак у разі повернення засновнику
майна за ринковою вартістю, актуальною
на момент повернення, що є більшою за балансову вартість цього майна, у засновника
виникає інвестиційний прибуток, який підлягає оподаткуванню ПДФО та ВЗ. Але й тут
є виняток: згідно з пп. «а» пп. 170.2.8 ПКУ
не підлягає оподаткуванню ПДФО (відповідно, і ВЗ) інвестиційний прибуток, розмір
якого не перевищує суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ (в 2017 р. —
2240,00 грн).
Підприємство в даному випадку не виступає податковим агентом: засновник
зобов’язаний самостійно до 1 травня року,
що настає за звітним, подати податковому
органу за місцем своєї реєстрації податкову
декларацію про майновий стан і доходи,
а також сплатити ПДФО від отриманого
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інвестиційного прибутку до 1 серпня року,
наступного за звітним.
Єдине, що потрібно зробити підприємству, — відобразити виплату доходу заснов
нику в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
з ознакою доходу «112». Саме на це вказують податківці в листі від 28.01.2016 р.
№ 1665/6/99-99-03-02-15.
Бухгалтерський облік
Якщо повернення засновнику його майнового внеску призводить до зменшення розміру статутного капіталу, то в бухгалтерському обліку це відображається проведенням:
Дт 40 «Статутний капітал» — Кт 452 «Вилучені вклади й паї». Одночасно відображається заборгованість перед засновником на суму
його майнового внеску: Дт 452 «Вилучені
вклади й паї» — Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами».
Повернення засновнику майна, внесеного
ним до статутного капіталу (погашення заборгованості перед засновником) відображається
за Дт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»
у кореспонденції з кредитом рахунків 70, 71 чи
74 (залежно від виду майна, що передається
засновнику). Якщо передаються необоротні
активи, їх визнають утримуваними для продажу та переводять до складу оборотних
активів (рахунок 286 «Необоротні активи
та групи вибуття, утримувані для продажу»).

Продаж засновником
своєї частки іншому
Для товариства краще, щоб засновник
у разі виходу з нього продав свою частку
іншому засновнику (або кільком): у такому
разі розмір статутного капіталу не змінюється
(змінюється або засновник, або розмір чиєїсь частки), та й товариство не бере участі
в розрахунках з тим, хто вибуває.
Законодавством встановлено деякі вимоги щодо продажу засновником своєї частки
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в статутному капіталі. Зокрема, це питання
повинно бути передбачено установчими
документами, де має бути визначено, кому
засновник може продавати свою частку —
тільки іншому засновнику (засновникам)
чи ще й третім особам. Згідно з частиною
другою ст. 147 ЦКУ третій особі, яка не
є учасником товариства, частка може бути
відчужена лише у випадку, якщо інше не
встановлено в статуті.
Інші засновники підприємства користуються переважним право купівлі частки
(її частини) й, крім того, для них купівля
здійснюється за ціною та інших умовах, на
яких частка (її частина) пропонується для
продажу третім особам.
Ще одна вимога — засновник має право
продавати свою частку лише в тому випадку,
якщо вона є оплаченою: неоплачені частки
продавати не можна.
Документальне оформлення
Засновник, який вирішив продати свою
частку, має подати товариству заяву про
такий намір, щоб інші засновник (учасники)
могли скористатися переважним правом на
придбання частки.
На підставі такої заяви складається перший протокол зборів засновників, яким
визначається строк для прийняття остаточного рішення про частку засновника, що
виходить (як правило, цей строк передбачається статутом), а після закінчення цього
строку — другий протокол з рішенням про
згоду на продаж частки засновника іншому
засновнику або третій особі. Після цього укладається договір купівлі-продажу частки.
У разі придбання частки засновника
самим товариством воно зобов’язане реалізувати її іншим засновникам або третім
особам протягом року.
Також необхідно внести зміни до установчих документів про склад засновників
і подати ці відомості до державного реєстра-
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тора. Перехід права на частку до іншої особи
вважається завершеним з моменту внесення
та державної реєстрації відповідних змін до
статуту товариства та відомостей про товариство, що містяться у держреєстрі.
Оподаткування
Загальні правила оподаткування операції
з продажу засновником своєї частки іншій
особі аналогічні тим, що вказані вище, в разі
повернення засновнику майнового внеску
(оскільки це також продаж). Тобто так само
об’єктом оподаткування ПДФО є інвестиційний прибуток, який розраховується як
різниця між доходом від продажу та вартістю
інвестиційного активу.
Якщо засновник продає свою майнову
частку іншому засновнику за балансовою
вартістю, відповідно інвестиційного прибутку в нього немає. Такий прибуток виникатиме тільки, якщо засновник продає свою
частку третій особі за ціною, що перевищує
балансову вартість. При цьому, нагадуємо,
інвестиційний прибуток, розмір якого не перевищує суми, визначеної в абзаці першому
пп. 169.4.1 ПКУ (в 2017 р. — 2240,00 грн),
не оподатковується.
Засновник як продавець інвестиційного
активу зобов’язаний самостійно відзвітувати до податкового органу за місцем
своєї реєстрації шляхом подання податкової
декларації про майновий стан і доходи,
а також сплатити ПДФО від отриманого інвестиційного прибутку (за його наявності).
Бухгалтерський облік
Продаж засновником своєї частки в статутному капіталі іншому засновнику не
є господарською операцією самого підприємства (товариства). Але оскільки підприємство веде й аналітичний облік статутного
капіталу, зокрема за видами капіталу за
кожним засновником, то в ньому необхідно
відобразити заміну засновників.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 04.08.2017 р. № 1498/З/99-99-13-02-03-14/ІПК
Оподаткування середньої зарплати за час вимушеного прогулу
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — ПКУ), розглянула Ваше звернення [...]
щодо оподаткування стягнутої на виконання
судового рішення суми середнього заробітку,
нарахованої за час вимушеного прогулу, та
в межах компетенції повідомляє, що відповідь
надається з урахуванням фактичних обставин,
викладених у зверненні.
Статтею 1291 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України.
Судове рішення є обов’язковим до виконання.
Водночас ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати
податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до
п. 162.1 якого платником податку на доходи
фізичних осіб є, зокрема фізична особа —
резидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні, та податковий агент.
Об’єктом оподаткування платника податку
є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно із пп. 164.2.1 ПКУ
включаються доходи у вигляді заробітної плати,
нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору/контракту
(пп. 163.1.1 ПКУ).
Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка
податку становить 18 % бази оподаткування
щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених
у п. 167.2–167.5 цієї статті).
Крім того, доходи, визначені ст. 163 ПКУ,
є об’єктом оподаткування військовим збором
(пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 %.
об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3
п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
та військового збору до бюджету здійснюються
в порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.
Так, згідно із пп. 168.1.1 ПКУ податковий
агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника
податку, зобов’язаний утримувати податок
і військовий збір із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу, і ставку військового
збору, встановлену пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
Разом з тим при вирішенні питання про
оподаткування роботодавцем виплачуваних
за рішенням суду працівникові за вимушений
прогул сум потрібно врахувати постанову Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства про оплату
праці» від 24.12.1999 р. № 13, в абзаці п’ятому
п. 6 якої зазначено, що задовольняючи вимоги
про оплату праці, суд має навести в рішенні
розрахунки, з яких він виходив під час визначення сум, що підлягають стягненню. Оскільки
справляння та сплата податку із заробітної
плати є відповідно обов’язком роботодавця та
працівника, суд визначає таку суму без утримання цього податку та інших обов’язкових
платежів, про що зазначає в резолютивній
частині рішення.
Враховуючи викладене, юридична особа
(роботодавець), при нарахуванні (виплаті) платнику податку — фізичній особі (працівнику) на
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підставі рішення суду сум середнього заробітку
за час вимушеного прогулу має виконати всі
встановлені ПКУ функції податкового агента
(у т. ч. щодо утримання податку на доходи
фізичних осіб та військового збору).

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Відповідно до п. 52.2 ПКУ індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому надано таку консультацію.

Від редакції
Отже, якщо підприємство виплачує працівнику середній заробіток за час вимушеного
прогулу, то воно має утримати ПДФО, ВЗ і,
додамо, сплатити ЄСВ.
Логіка підказує, що роботодавець, виплачуючи поновленому на роботі працівникові
середній заробіток за час вимушеного прогулу,
має утримати ПДФО та ВЗ, хоч у ст. 164 ПКУ
прямо і не вказано, що до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника
податку крім доходів у вигляді заробітної плати включається також середній заробіток за
час вимушеного прогулу, що виплачується за
рішенням суду. Адже у пп. 164.2.20 ПКУ зазначено, що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включаються «інші доходи, крім зазначених
у статті 165 цього Кодексу».
Інакше кажучи, якщо дохід не звільнений
від оподаткування за ст. 165 ПКУ або не
включений до доходів, які оподатковуються
за ставкою 0 %, то підприємство має утримувати ПДФО та ВЗ.
Але, як кажуть, слід керуватися не логікою,
а законом. А «закон» такий, що якщо суд постановив виплатити працівнику, наприклад,
10 000 грн, а підприємство виплатить 8050 грн
(за мінусом ПДФО та ВЗ), то працівник може
знову звертатися до суду чи до державного
або приватного виконавця про стягнення з підприємства 1950 грн через неповне виконання
рішення суду. Адже суд присуджує до виплати
конкретну суму і не вникає в питання її оподаткування, а виконавча служба виконує рішення
суду щодо стягнення на користь працівника саме
такої суми, яку вказав суд, і також не вникає
в питання оподаткування.
Свого часу ця практика набула такого поширення, що у квітні 2013 р. до ст. 65 Закону

України «Про виконавче провадження» від
21.04.1999 р. № 606-XIV (далі — Закон № 606)
було внесено пряму норму, в якій зазначалося,
що «в разі виконання судового рішення про
виплату працівникові середнього заробітку
за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної
роботи боржник є податковим агентом, який
виконує судове рішення, з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування із сум, що належать до виплати
стягувачу». І «проблема» зникла. Якщо суд
присудив компенсувати працівнику за час вимушеного прогулу 10 000 грн, а підприємство за
мінусом податків виплатило 8050 грн, то і суд,
і держвиконавець знали, що все правильно.
Але Закон № 606 втратив чинність у вересні
2016 р. Натомість чинний новий Закон України
«Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р.
№ 1404-VIII (далі — Закон № 1404). У ньому відсутня така норма, яка містилася в Законі № 606.
Мабуть цим і зумовлене збільшення кількості
запитань на тему оподаткування середнього
заробітку за час вимушеного прогулу. Так, ніби
порядок оподаткування доходів працівників
ПДФО та ВЗ визначають постанови ВСУ чи
закони «Про виконавче провадження», а не
Податковий кодекс. І щось підказує, що новий
Закон № 1404 чекають такі ж зміни, як і свого
часу Закон № 606.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 7 Закону
про ЄСВ якщо особам згідно з рішенням суду
нараховано середню зарплату за вимушений
прогул, то ЄСВ нараховується на суму, що
визначається шляхом ділення виплаченої зарплати (доходу) на кількість місяців, за які вона
нарахована (1, 2, 3 тощо, а не пропорційно
кількості календарних/робочих днів).

ОФИЦИАЛЬНОЕ

МНЕНИЕ
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют
специалисты ГФСУ

c. 77

Разъясняют
специалисты Госстата

c. 80

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

Вимоги з нарахування зарплати
Чи мають право контролюючі органи вимагати обов’язкове нарахування мінімальної заробітної плати
та утримання з її розміру ПДФО?
Відповідно до ст. 1 Закону про оплату праці заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові
за виконану ним роботу.
Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці (ст. 3 Закону про оплату
праці). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на

всій території України для підприємств усіх
форм власності й господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою
оплати праці. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати визначено ст. 31
Закону про оплату праці.
Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств
є частина доходу та інші кошти, одержані
внаслідок їх господарської діяльності. Праця працівників підприємств оплачується
в першочерговому порядку. Усі інші платежі
здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15
Закону про оплату праці).
Статтею 35 Закону про оплату праці передбачено, що контроль за додержанням
законодавства про оплату праці здійснюють:
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• центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
• органи доходів і зборів.
Відповідно до п. 75.1 ПКУ контролюючі
органи мають право проводити камеральні,
документальні (планові або позапланові;
виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Згідно з п. 80.1 та пп. 80.2.7 ПКУ в разі
наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації
про використання праці найманих осіб без
належного оформлення трудових відносин
та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до
бюджету контролюючі органи здійснюють
фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).
Враховуючи те, що мінімальна заробітна
плата є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для
підприємств усіх форм власності та господарювання, то контролюючі органи мають
право здійснювати контроль за її нарахуванням та утриманням з її розміру ПДФО.

Разом з тим пп. 169.2.3 ПКУ передбачено, що ПСП не може бути застосована до
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує
одночасно з доходами у вигляді стипендії,
грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що
виплачуються з бюджету.
Тобто, враховуючи вищевикладене,
якщо студент отримує стипендію з бюджету,
то ПСП до заробітної плати такого платника
податку не застосовується. Якщо студент
не отримує стипендії або отримує спонсорську стипендію та одночасно з навчанням
працює та одержує заробітну плату, він має
право на застосування ПСП у розмірі 150 %
за умови, що розмір його заробітної плати
за місяць не перевищує в 2017 р. 2240 грн.
При цьому він повинен надати роботодавцю
довідку з навчального закладу про те, що
він там навчається та не одержує стипендії
з бюджету.

Право працівника-студента
на ПСП

Працівник затримався у відрядженні на вихідні дні. Чи вважатиметься
додатковим благом працівника та
оподатковуватиметься ПДФО сума відшкодованих йому витрат на проїзд?

Чи має право на податкову соціальну пільгу (ПСП) студент, який не
отримує стипендії, але одночасно
з навчанням працює та одержує заробітну
плату?
Відповідно до пп. 169.1.3 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого
пп. 169.4.1 ПКУ студент має право
на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у розмірі 150 % суми
пільги, визначеної пп. 169.1 ПКУ (у 2017 р. —
1200,0 грн).

Затримка у відрядженні
та додаткове благо

Основним документом, який регулює
відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ
та організацій, що повністю 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).
Інші підприємства та організації зазначений документ можуть використовувати як
допоміжний (довідковий).
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Відповідно до норм Інструкції № 59 дата
на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи
відрядженого працівника) має збігатися
з датою вибуття працівника у відрядження
згідно з наказом про відрядження. Дата
на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи
відрядженого працівника) має збігатися
з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.
Якщо дата на транспортному квитку не
збігається з датою прибуття працівника
з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства
береться до уваги затримка у відрядженні
на вихідні або святкові й неробочі дні в разі,
якщо строк перебування працівника поза
місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого
постановою КМУ «Про суми та склад витрат
на відрядження державних службовців,
а також інших осіб, що направляються
у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за
рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р.
№ 98 (далі — Постанова № 98). За ці дні
працівникові не відшкодовуються добові
витрати, витрати на наймання житлового
приміщення та інші витрати (крім витрат
на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).
Разом з цим п. 10 розділу ІІ Інструкції
№ 59 з дозволу керівника може братися до
уваги вимушена затримка у відрядженні
з не залежних від працівника причин за наявності підтвердних документів в оригіналі.
Рішення про продовження терміну відрядження керівник приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної
записки, яке оформляється відповідним
наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Официальное мнение

Крім того, пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ передбачено, що не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває
в трудових відносинах зі своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому 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). Ці
витрати не є об’єктом оподаткування цим
податком лише за наявності підтвердних
документів, що засвідчують вартість цих
витрат.
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.
Згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо (крім випадків, передбачених ст. 165
ПКУ) у вигляді вартості суми грошового або
майнового відшкодування будь-яких витрат
або втрат платника податку, крім тих, що
обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від
оподаткування згідно з розділом ІV «Податок
на доходи фізичних осіб» ПКУ.
Враховуючи викладене, 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.

79

80

Официальное мнение

Оподаткування медичного
страхування
Підприємство за договором оплачує
медичне страхування працівників
страховій компанії. Чи оподатковується ПДФО ця сума та як вона відображається у ф. 1ДФ?
Згідно з пп. 164.2.16 ПКУ до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, сума страхових платежів
(страхових внесків), у т. ч. за договорами доб
ровільного медичного страхування, сплачена
будь-якою особою — резидентом за платника
податку чи на його користь, крім випадків,
визначених пп. «а» та «б» п. 164.2 ПКУ.
Згідно з Довідником ознак доходів до Порядку заповнення і подання податковими

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

агентами цього розрахунку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4, сума пенсійних внесків
у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових
платежів (страхових внесків, страхових
премій), внесків на пенсійні вклади, внесків
до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь
будь-якою особою — резидентом (крім роботодавця — резидента), відображається за
ознакою доходу «124».
Враховуючи викладене, сума страхових
платежів (страхових внесків), нарахована та сплачена суб’єктом господарювання
за договорами добровільного медичного
страхування на користь фізичної особи,
оподатковується ПДФО та відображається
податковим агентом у ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «124».

Розъясняют специалисты

Госстата

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

Оплата вимушеного прогулу
та фонд оплати праці
Чи належить до фонду оплати праці
середня зарплата, що виплачується
працівнику за час вимушеного прогулу у зв’язку із незаконним звільненням
з роботи після поновлення його на роботі? В Інструкції зі статистики зарплати
згадуються лише суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку в разі
звільнення, але це інша виплата.
Виплата працівнику коштів за час
вимушеного прогулу, нарахованих за
рішенням суду в розмірі середнього

заробітку в разі поновлення його на посаді
відповідно до ст. 235 КЗпП — це додаткова
заробітна плата, зокрема виплата за невідпрацьований час (пп. 2.2.12 Інструкції зі
статистики зарплати).
Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства,
що виплачується за рішенням суду згідно
з п. 3.13 Інструкції зі статистики зарплати,
до фонду оплати праці не належить.
Інструкція зі статистики зарплати є типовою і не визначає повністю всіх складових
фонду оплати праці, оскільки деякі види
виплат є характерними для працівників
окремих підприємств або певних категорій
працівників.

ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сегодня в рубрике:

Страховой стаж:
данные Реестра
или трудовой книжки?

c. 81

Временная
нетрудоспособность
и вынужденный прогул:
оплачиваем
«больничные»

c.88

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

Страховий

стаж: дані Реєстру
чи трудової книжки?
Відомо, що страховий стаж, який дає право на матеріальне
забезпечення за загальнообов’язковим державним соціаль
ним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності та впливає на його розмір, визначається за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Але фахівці Фонду соціального
страхування вважають, що додатково слід робити «поправку»
стажу залежно від того, чи перебувала застрахована осо
ба в трудових відносинах. Чи це справді так, розглянуто на
прикладі судового рішення за участю передплатника нашого
журналу, який надав матеріали судової справи
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Суть справи
Відповідно до Плану-графіка перевірок
страхувальників на ІІ квартал 2017 р. Соборною районною виконавчою дирекцією
Дніпропетровського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі — Фонд, відповідач) в період з 25 по 30 травня 2017 р. була
проведена планова перевірка Приватного
акціонерного товариства «У…с» (далі —
підприємство, позивач) щодо правильності використання коштів Фонду за період
з 01.04.2014 р. по 31.03.2017 р.
За результатами перевірки правильності
обчислення середньоденної заробітної плати,
з якої розраховуються суми матеріального
забезпечення по тимчасовій непрацездатності в періоді після 01.01.2015 р., складено акт
від 30.05.2017 р. № 361, в якому зафіксовано
порушення частини першої ст. 21, п. 2 частини першої ст. 24, частини другої ст. 33 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105), п. 2
Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266), а саме:
за одним з листків непрацездатності неправильно визначено розмір допомоги по
тимчасовій непрацездатності залежно від
страхового стажу — підприємством помилково зараховано до страхового стажу час,
протягом якого працівниця, яка отримувала
допомогу, не була застрахованою особою —
у зв’язку із чим застрахованій особі нараховано допомогу в розмірі 70 % від середньоденної заробітної плати замість 60 %,
переплата склала 55,55 грн.
Не погоджуючись з матеріалами перевірки, підприємство надало заперечення на
акт перевірки, але вони Фондом враховані
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не були. Підприємство звернулося до суду
з вимогами про скасування акта перевірки
в частині, в якій помилково встановлено
порушення з боку підприємства під час
нарахування та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівниці підприємства, а отже, і скасування рішення про
повернення коштів Фонду та застосування
фінансових санкцій.

Позиція підприємства
Працівниця підприємства для розрахунку
розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності надала довідки форми ОК-7
від 31.05.2017 р. № 12911 та форми ОК-5
від 20.10.2015 р. № 11339/оч/1г, видані
управлінням Пенсійного фонду України
в Б-му районі м. Дніпра.
Відповідно до наданих довідок загальний страховий стаж працівниці станом на
01.10.2015 р. склав 6 (шість) років, що відповідно до ст. 24 Закону № 1105 надавало
їй право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 70 %
від середньої заробітної плати (доходу) як
застрахованій особі, яка має страховий стаж
від 5 до 8 років.
Однак Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності під час
проведення перевірки неправомірно виключив зі страхового стажу працівниці час,
за який вона отримувала допомогу при народженні дитини та відповідно до ст. 21 Закону № 1105 була застрахованою особою.
На думку підприємства, наявність страхового стажу прямо пов’язана зі сплатою
страхових внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, тобто до
страхового стажу зараховуються ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові
внески, що є принциповою відмінністю між
поняттями «трудовий стаж» та «страховий
стаж».

№10 (135) октябрь 2017

Позиція Фонду
Представник Фонду проти позову заперечив, зазначивши, що:
• за листком непрацездатності працівниці
неправильно визначено розмір допомоги по
тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу: призначено 70 % замість 60 %;
• індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-7) підтверджують
той факт, що за період з 23.05.2011 р. по
24.03.2014 р. від Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) працівниця
отримувала допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
На думку Фонду, доводи підприємства
не надають підстав вважати, що працівниця є особою, яка підлягала страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, оскільки відсутність у неї трудових
відносин з 23.05.2011 р. по 24.03.2014 р.
унеможливили головне — оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Крім того, працівниця
не укладала договору на добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
Таким чином, вважає Фонд, у порушення
частини першої ст. 21, п. 2 частини першої
ст. 24, частини другої ст. 33 Закону № 1105,
п. 2 Порядку № 1266 виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності, що призначена та виплачена працівниці із розрахунку
70 % від середньої заробітної плати замість
60 % за листком непрацездатності в сумі
388,88 грн замість 333,33 грн, призвела до
переплати в сумі 55,55 грн, що вважається
неправомірною витратою коштів Фонду.

Рішення суду
Судом встановлено, сторонами не заперечено, що в період з 30.09.2015 р. по
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02.10.2015 р. працівниця підприємства доглядала за хворою дитиною, і їй виплачувалась
допомога по тимчасовій непрацездатності.
У розглянутій справі спір точиться щодо
того, чи включається період з 23.05.2011 р.
по 24.03.2014 р., упродовж якого працівниця отримувала допомогу при народженні
дитини та допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, до страхового стажу.
У судовому засіданні представник підприємства підтвердив, що працівниця працює
на підприємстві з березня 2014 р., відпустку
для догляду за дитиною на підприємстві не
отримувала, до вагітності та пологів та до
періоду досягнення дитиною трирічного віку
була приватним підприємцем, що вбачається
з наданої нею довідки за формою ОК-5.
Представник Фонду в судовому засіданні пояснив, що період з 23.05.2011 р. по
24.03.2014 р. не має включатися до стажу
застрахованої особи, оскільки в цей час працівниця не підлягала та не була застрахованою особою у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, оскільки УПСЗН, яке
виплачувало їй допомоги, не є роботодавцем, а страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності підлягають лише
особи, зазначені в ст. 18 Закону № 1105, які,
зокрема, працюють на умовах трудового
договору.
Заслухавши пояснення представників
сторін, розглянувши подані документи та
матеріали, з’ясувавши фактичні обставини,
на яких ґрунтується позов, оцінивши докази,
які мають юридичне значення для розгляду
справи та вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що адміністративний позов
підлягає задоволенню зважаючи на таке.
Законом № 1105 визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом
якого особа підлягає соціальному страхуванню відповідно до видів соціального
страхування.

83

84

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Страхові внески — це кошти відрахувань
на окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплачені
згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом про ЄСВ, кошти,
що надходять від сплати ЄСВ.
Одним з основних принципів соціального страхування є диференціація розміру
виплати допомоги залежно від страхового
стажу. Порядок обчислення страхового стажу
визначено ст. 21 Закону № 1105. Так, згідно
з вказаною нормою страховий стаж — це
період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або
нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим частини
першої згаданої статті.
Частиною другою ст. 21 Закону № 1105
окремо визначено, що до страхового стажу
як період, за який сплачено страхові внески
виходячи з розміру мінімального страхового
внеску, включається:
• період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• період отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім
пенсій усіх видів (за винятком пенсії по
інвалідності).
Страховий стаж обчислюється за даними
персоніфікованого обліку відомостей про
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — в порядку та на умовах,
передбачених законодавством, чинним раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи
на умовах трудового договору (контракту)
до набрання чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
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працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.
Судом встановлено, що працівниця позивача не перебувала в соціальній відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку відповідно до ст. 17,
18 Закону про відпустки, оскільки не була
працевлаштована в цей період.
Відповідно до ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності
надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або
частково компенсує втрату заробітної плати
(доходу), у разі настання в неї одного з таких
страхових випадків, як необхідність догляду
за хворою дитиною; догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом
віком до 18 років у разі хвороби матері або
іншої особи, яка доглядає за цією дитиною.
Розмір допомоги по тимчасовій непраце
здатності визначено ст. 24 Закону № 1105.
Так, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
• 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до трьох років;
• 60 % — від трьох до п’яти років;
• 70 % — від п’яти до восьми років.
Відповідно до Закону про ЄСВ єдиний
внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи
загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку
та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством, прав застрахованих осіб
на отримання страхових виплат (послуг)
за діючими видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено, що
платниками ЄСВ, зокрема, є:
• підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
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• органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або
компенсацію відповідно до законодавства
для осіб, які:
отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами
та отримують допомогу по вагітності
та пологах;
доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно
до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та/або при народженні
дитини.
Розмір ЄСВ для кожної категорії платників, визначених Законом про ЄСВ, та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлюються з урахуванням того,
що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати та соціальні
послуги, передбачені законодавством про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків;
створення резерву коштів для забезпечення
страхових виплат та надання соціальних
послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
З матеріалів справи вбачається, що на
запит підприємства УПСЗН повідомило, що
відповідно до Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р.
№ 2811-XII працівниця перебувала на обліку в управлінні та отримувала допомогу
при народженні дитини та допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період: з 23.05.2011 р. по
31.12.2011 р., з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.,
з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р., з 01.01.2014 р.
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по 24.03.2014 р. Згідно з нормами Порядку
нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за деякі категорії застрахованих
осіб, затвердженого постановою КМУ від
02.03.2011 р. № 178 (далі — Порядок № 178),
УПСЗН нараховувало та подавало звіт про
нарахування й сплату ЄСВ до податкових
органів щодо працівниці.
Механізм сплати ЄСВ за осіб, які догля
дають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини, визначено
Порядком № 178.
Згідно з п. 3, 4 Порядку № 178 ЄСВ нараховується в розмірі 22 % суми допомоги або
компенсації. За вказаних осіб ЄСВ визначається в розмірі мінімального страхового внес
ку за кожну особу, встановленого законом.
Обчислення єдиного внеску провадиться
такими платниками єдиного внеску, як, зок
рема, районними (міськими) управліннями
праці та соціального захисту населення.
Обчислення єдиного внеску за осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших
документів, які підтверджують нарахування
(обчислення) допомоги.
Порядок ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загально
обов’язкового державного соціального страхування відповідно до Закону про ЄСВ з метою забезпечення ведення єдиного обліку застрахованих осіб у системі загально
обов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення,
зберігання та автоматизованої обробки
інформації про сплату платниками ЄСВ та
про набуття застрахованими особами права
на отримання страхових виплат та порядок
надання інформації з реєстру застрахованих
осіб визначений Положенням про реєстр
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціаль-
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ного страхування, затвердженим постановою
ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1.
Реєстр застрахованих осіб забезпечує:
• облік застрахованих осіб у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;
• накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий
стаж та заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення, допомогу, компенсацію), про
набуття застрахованими особами права на
отримання страхових виплат за окремими
видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
• нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Індивідуальні відомості про застраховану
особу з реєстру застрахованих осіб надаються страхувальникам та/або застрахованій
особі на паперових носіях за формою ОК-5
«Індивідуальні відомості про застраховану
особу» та/або за формою ОК-7 «Індивідуальні
відомості про застраховану особу».
Довідка за формою ОК-7 формується за
період з 2011 р. і містить відомості про суми
заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ
(у межах максимальної величини), та страховий стаж. «Позначка про сплату внесків»
у довідках ОК-5, ОК-7 позначається словами
«Так» або «Ні». Якщо в довідках суму заробітної плати вказано, але внески не сплачено
(відмітка «Ні»), то такий місяць до страхового
стажу не зараховується.
З довідки за формою ОК-7 вбачається,
що за працівницю підприємства протягом
періоду отримання допомоги, а саме за період
з 23.05.2011 р. по 24.03.2014 р., сплачувались
страхові внески у складі ЄСВ Управлінням
праці та соціального захисту населення
у вказані періоди, щомісячно проставлена
відмітка «Так».
Таким чином, висновок акта перевірки
про невключення до страхового стражу
працівниці періоду отримання допомоги
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по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку є помилковим і таким, що
суперечить вищенаведеним нормам права.
З огляду на викладене, рішення Фонду про
повернення підприємством сум допомоги
по тимчасовій непрацездатності та про застосування штрафних санкцій, прийняте на
підставі такого висновку, є необґрунтованим
та підлягає скасуванню, що є підставою для
задоволення позову підприємства.

Післямова
Це судове рішення особливих коментарів
не потребує, оскільки з нього цілком зрозумілими є суть спору, позиції сторін і суду, тому
лише коротко констатуємо факти.
Працівниця до прийняття на роботу на
підприємство була підприємцем і сплачувала
ЄСВ як підприємець. Коли вона завагітніла
та народила дитину, то отримувала допомогу при народженні дитини та допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку від Управління праці та
соціального захисту населення (УПСЗН),
яке із цих сум сплачувало за неї ЄСВ, що
підтверджується довідками ОК-5 та ОК-7.
Зрозуміло, що не перебуваючи у трудових
відносинах відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
працівниця оформити не могла.
Після прийняття на роботу в працівниці
виникло право на отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності. А оскільки
розмір такої допомоги залежить від страхового стажу, то три роки, протягом яких ЄСВ
за працівницю сплачувало УПСЗН відіграли
ключову роль у його обчисленні.
Підприємство, маючи довідки ОК-5 та
ОК-7, дійшло висновку, що ці періоди входять
до страхового стажу, тому й обчислювало
допомогу в розмірі 70 % середньої зарплати.
Фонд у ході перевірки дотримувався іншої
думки: період сплати згаданим Управлінням
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ЄСВ за працівницю не може включатися до
страхового стажу, оскільки вона не перебувала в трудових відносинах і не оформляла
відпустки для догляду за дитиною, а тому
допомогу слід було обчислювати в розмірі
60 % середньої зарплати.
Суд виніс рішення на користь підприємства та мотивував його нормами ст. 21
Закону № 1105. Той факт, що під час отримання допомоги від УПСЗН працівниця не
перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на
чому наголошував Фонд, особливої ролі не
зіграв. Чому? Тому що відповідно до частини
другої ст. 21 Закону № 1105 до страхового
стажу включається не тільки період відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, а й період отримання
виплат за окремими видами соціального
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страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).
Тобто можна зазначити, що страховий
стаж залежить не від перебування у трудових
відносинах, а від сплати ЄСВ.
Додамо, що схожа ситуація з обчисленням
страхового стажу виникає і в осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (див. журнал «Заработная плата»
№ 5/2017, с. 93). Вважається, що цей період
також не входить до страхового стажу, хоч
ЄСВ із сум винагороди сплачується, оскільки
особа не перебуває в трудових відносинах
і рекомендує звіряти дані довідок з трудовою
книжкою. Вважаємо, що з огляду на це судове
рішення згодом буде створено прецедент
і щодо включення до страхового стажу періоду роботи за договорами цивільно-правового характеру.
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заработная плата»

Тимчасова

непрацездатність
та вимушений прогул:
оплачуємо «лікарняні»
Як свідчать результати роботи прямої телефонної лінії журналу, актуальними є запитання, що стосуються розрахунку
та оплати листків непрацездатності за час вимушеного
прогулу в разі поновлення працівників на роботі за рішенням суду. Кожний випадок має свої нюанси та відмінності.
Тому в статті розглянемо порядок дій у найпоширеніших
проблемних ситуаціях

Законодавче регулювання
Частиною 11 ст. 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) визначено, що в разі
настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи в період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи
допомога по тимчасовій непрацездатності
надається за умови її поновлення на роботі
з дня винесення такого рішення відповідним органом.
Нагадаємо, що відповідно до частини
першої ст. 22 Закону № 1105 допомога по
тимчасовій непрацездатності надається

застрахованій особі у формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу),
у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
• тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві;
• необхідності догляду за хворою дитиною;
• необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
• догляду за дитиною віком до трьох
років або дитиною-інвалідом віком до
18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
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• карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
• тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку
на легшу, нижчеоплачувану роботу;
• протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
• перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
У всіх згаданих випадках йдеться про
компенсацію втрати заробітної плати (доходу), тому далі розглянемо «класичний»
випадок — тимчасову непрацездатність
внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на вироб
ництві.
Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги обчислюється відповідно до
п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок № 1266), шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців або менший
відпрацьований час) заробітної плати, на
яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування
в трудових відносинах), у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин —
тимчасової непрацездатності; відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком; відпустки без збереження заробітної плати. Середня заробітна плата для
розрахунку допомоги обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звітності
з ЄСВ (п. 32 Порядку № 1266).
Законом про ЄСВ визначено, що для осіб,
яким згідно з рішенням суду нараховано
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середню заробітну плату за вимушений
прогул, ЄСВ нараховується на суму, що
визначається шляхом ділення заробітної
плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які
вона нарахована (тобто на 1, 2, 3 тощо,
в т. ч. якщо її нараховано за один день
у якомусь з місяців). У звітності з ЄСВ такі
виплати відображаються в розрізі місяців
з кодом типу нарахування «1» як виплати,
нараховані за період більше місяця.
Відповідно до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 14.04.2015 р. № 435,
якщо нарахування здійснювалися у зв’язку
з виплатою середньої заробітної плати за
вимушений прогул за рішенням суду, то
в таблиці 6 буде стільки рядків за минулі
періоди по такому працівнику стосовно відображення відомостей про нарахування йому
заробітної плати (доходу), за скільки місяців
її нараховано.

Ситуація 1. Тимчасова
непрацездатність припадає
на час вимушеного прогулу
повністю
Відповідно до наказу працівника звільнено з роботи 21.10.2015 р. за скороченням штату. Згідно з рішенням суду від 12.12.2016 р.
його поновлено на роботі. При цьому працівник надав листок непрацездатності, який
підтверджує, що він хворів з 05.12.2016 р. по
10.12.2016 р. Підприємство одразу подало
апеляцію щодо оскарження вказаного рішення суду, і станом на 21.08.2017 р. ще
триває судовий розгляд. Чи повинно підприємство в такому випадку нараховувати
працівникові «лікарняні» і як правильно
визначити розмір середньоденної зарплати?
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Аналіз ситуації
Рішення про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Як це розуміти,
можна дізнатися з постанови Судової палати
у цивільних та адміністративних справах
Верховного Суду України від 01.07.2015 р.
у справі № 6-435цс15.
Аналіз частини п’ятої ст. 235 КЗпП дає
підстави вважати, йдеться у постанові ВСУ,
що рішення суду про поновлення працівника
на роботі вказує на обов’язок, а не на право
роботодавця не пізніше наступного дня після
проголошення судового рішення незалежно
від відкриття виконавчого провадження видати наказ (розпорядження) про поновлення
на роботі та фактично допустити його до
виконання попередніх обов’язків.
Негайне виконання судового рішення
полягає в тому, що воно набуває властивостей обов’язковості й підлягає виконанню не
з моменту набрання ним законної сили,
а негайно з часу його оголошення в судовому
засіданні.
Оскільки зазначена норма права в імперативній формі передбачає негайне виконання
рішення суду про поновлення працівника
на роботі, відсутність у судовому рішенні
вказівки про це не позбавляє рішення його
обов’язковості з моменту проголошення.
Законодавець передбачає обов’язок роботодавця добровільно й негайно виконати
рішення суду про поновлення працівника
на роботі, і цей обов’язок полягає в тому,
що в роботодавця обов’язок видати наказ
про поновлення працівника на роботі виникає відразу після оголошення рішення
суду, незалежно від того, чи буде це рішення
оскаржуватися. Зважаючи на лексичне значення (тлумачення) поняття «затримка», як
«зволікання», «проволока», за змістом норм
ст. 236 КЗпП затримкою виконання рішення
суду про поновлення працівника на роботі
слід вважати невидання власником (уповноваженим органом) наказу про поновлення
працівника на роботі без поважних при-
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чин негайно після проголошення судового
рішення.
Отже, незважаючи на те що роботодавець
оскаржує рішення про поновлення працівника на роботі, той вважається поновленим
на роботі. І якщо роботодавець не допустить
працівника до роботи, то знову буде змушений оплатити вимушений прогул. Саме це
й стало однією з причин позову в згаданій
справі.
Як діяти
Тимчасова непрацездатність у працівника настала в період до винесення рішення
судом. А частиною 11 ст. 22 Закону № 1105
визначено, що в разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи
у період вирішення спору про незаконність її
звільнення з роботи, допомога по тимчасовій
непрацездатності надається за умови її поновлення на роботі з дня винесення такого
рішення відповідним органом.
Таким чином, у цьому випадку листок
непрацездатності не оплачується. За час
вимушеного прогулу, на який припала тимчасова непрацездатність, працівник отримає середній заробіток.

Ситуація 2. Тимчасова
непрацездатність припадає
на час вимушеного прогулу
частково
Працівник був незаконно звільнений
з роботи 25.01.2017 р. (останній робочий
день). Рішенням суду його було поновлено
на роботі 22.07.2017 р. Також відповідно до
вказаного судового рішення підприємство
нарахувало та виплатило йому середній
заробіток за весь час вимушеного прогулу
(з 26.01.2017 р. по 21.07.2017 р.) у загальній
сумі 27 996 грн, з яких:
• за 4 роб. дні у січні — 1000,00 грн;
• за 20 роб. днів у лютому — 5000,00 грн;
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• за 22 роб. дні в березні — 4783,00 грн;
• за 19 роб. днів у квітні — 4 750,00 грн;
• за 20 роб. днів у травні — 4 348,00 грн;
• за 20 роб. днів у червні — 4 545,00 грн;
• за 15 роб. днів у липні — 3 570,00 грн.
Працівник хворів 8 днів (з 17.07.2017 р. по
24.07.2017 р.), про що свідчить наданий ним
листок непрацездатності. За відпрацьовані
дні з липня 2016 р. по січень 2017 р. йому нараховано та виплачено зарплату в загальній
сумі 34 000,00 грн, з якої сплачено ЄСВ. Як
у такому разі розрахувати та оплатити йому
«лікарняні»?
Аналіз ситуації
У зазначеному випадку «лікарняні» виплачуються «з дня винесення такого рішення
відповідним органом» (частина 11 ст. 25
Закону № 1105) — тобто з 22 по 24 липня.
За період вимушеного прогулу працівник
отримає середній заробіток.
Оскільки рішення про поновлення працівника на роботі виконується негайно, то
й середній заробіток йому також нараховується без затримок. Проте постає таке
питання. Середню зарплату працівнику нарахують, скажімо, 23 липня, без затримок.
На її суму буде нараховано ЄСВ. Проте
у звітність з ЄСВ за липень її включать не
раніше 1 серпня. Чи можна нараховані суми
брати до уваги під час обчислення допомоги
по тимчасовій непрацездатності? Вважаємо,
так.
У п. 32 Порядку № 1266 зазначено, що
середня зарплата для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
на підставі відомостей, що включаються до
звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого ЄСВ, що подаються до ДФС.
«…Що включаються…», а не «включені».
Також нагадаємо, що відповідно до частини
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другої ст. 22 Закону № 1105 допомогу за
перші п’ять днів тимчасової непрацездатності виплачує роботодавець, а починаючи
з шостого дня — ФСС.
Як діяти
1. Визначаємо кількість днів тимчасової
непрацездатності, які підлягають оплаті.
У випадку, що розглядається, працівник
перебував на «лікарняному» з 17.07.2017 р.
по 24.07.2017 р. Отже, п’ять календарних днів
тимчасової непрацездатності (з 17.07.2017 р.
по 21.07.2017 р.) не оплачуються, оскільки
за цей період працівнику нараховано та
виплачено середній заробіток за час вимушеного прогулу. І тільки за три дні хвороби
(з 22.07.2017 р. по 24.07.2017 р.) йому буде
нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС.
2. Визначаємо розрахунковий період
і загальну суму виплат для обчислення
середньоденної зарплати.
Працівник захворів з 17.07.2017 р., тому
розрахунковим буде період з липня 2016 р.
по червень 2017 р. Відповідно і загальний
обсяг нарахованих працівнику за цей період
виплат складатиметься із суми зарплати
за відпрацьований час (з липня 2016 р. по
25 січня 2017 р.) у розмірі 34 000,00 грн та
суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Для цього визначаємо суму
зарплати за кожний з місяців вимушеного
прогулу, яка включається до розрахунку,
шляхом ділення загальної суми зарплати,
нарахованої за період вимушеного прогулу,
на кількість місяців вимушеного прогулу
(з січня 2017 р. по липень 2017 р.):
27 996,00 грн ÷ 7 місяців = 3999,43 грн.
Визначену суму щомісячного заробітку за
час вимушеного прогулу помножимо на кількість місяців, які входять до розрахункового
періоду під час обчислення середньоденної
зарплати (з січня 2017 р. по червень 2017):
3999,43 грн × 6 місяців = 23 996,58 грн.
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Загальна сума виплат для розрахунку
середньоденної зарплати становитиме:
34 000,00 грн + 23 996,58 грн =
= 57 996,58 грн.
Визначаємо середню зарплату за один
календарний день:
57 996,58 грн ÷ 365 к. днів = 158,89 грн.
Розраховуємо суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка має бути оплачена
працівнику за рахунок коштів ФСС:
158,89 грн × 3 дні = 476,67 грн.

Ситуація 3. Тимчасова
непрацездатність настала
після поновлення працівника
на роботі
Працівник був незаконно звільнений
з роботи 08.02.2017 р. (останній робочий
день). Згідно з рішенням суду його поновлено на роботі з 04.08.2017 р. та сплачено компенсацію в розмірі середнього
заробітку за весь час вимушеного прогулу
(з 09.02.2017 р. по 03.08.2017 р.) в загальній сумі 42 000,00 грн. У цей же день
працівник пішов на «лікарняний» і хворів
12 днів (з 04.08.2017 р. по 15.08.2017 р.),
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а 16.08.2017 р. він працював останній робочий день, оскільки трудовий договір було
припинено за угодою сторін. За відпрацьовані дні з серпня 2016 р. по 08.02.2017 р.
працівнику нараховано та виплачено зар
плату в загальній сумі 39 000,00 грн.
Чи повинно підприємство нараховувати
та сплачувати працівникові «лікарняні»,
і як визначити розмір середньоденної зар
плати?
Аналіз ситуації
Тимчасова непрацездатність настала
після поновлення працівника на роботі.
Тому допомога за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності виплачується
за рахунок роботодавця, а починаючи
з шостого дня — за рахунок коштів ФСС
у звичайному порядку.
Як і в ситуаціях 1 та 2, у цьому випадку
розрахунок та виплата «лікарняних» здійснюється відповідно тих же законодавчих
норм. Також як і в ситуації 2 під час розрахунку середньої зарплати для обчислення
«лікарняних» середній заробіток за період
вимушеного прогулу в рівних частинах буде
віднесено до кожного місяця розрахункового періоду.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Олена СВИНЦОВА, головний спеціаліст
відділу пільг та компенсаційних виплат Департаменту соціального захисту
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Міністерства соціальної політики України

Оплата відпустки
«чорнобильцю»
Підприємство, що зареєстровано
в підрозділі з питань соціального
захисту як таке, що має «чорнобиль
ців», не подало графіка відпусток на 2017 р.
І ось «чорнобилець» йде у відпустку. Чи
може підприємство звертатися за відпуск
ними до підрозділу з питань соціального
захисту? Чи через те, що графік відпусток
не подано, не передбачено й фінансуван
ня відпускних, і тепер підприємство має
оплатити таку відпустку за власний ра
хунок? Чи може воно оплатити відпустку
за власний рахунок, а потім оформити
компенсацію в підрозділі з питань соці
ального захисту? Чи можна цю ситуацію
оформити як зміни й протягом 20-ти днів
подати їх до підрозділу з питань соціаль
ного захисту? А як бути, якщо підприєм
ство, яке не зареєстроване в підрозділі
з питань соціального захисту, прийняло
на роботу «чорнобильця», жодних даних
не подавало, а працівник вимагає надання
«чорнобильської» відпустки?
Фінансування видатків на оплату
відпусток, що надаються особам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться за рахунок
коштів державного бюджету, передбачених
на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, головним
розпорядником за якими є Міністерство
соціальної політики, а розпорядниками
нижчого рівня — структурні підрозділи

з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних
у м. Києві держадміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах (крім
м. Києва) рад, Фонд соціального захисту
інвалідів.
Постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936
затверджено Порядок використання кош
тів державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (далі — Порядок № 936), який визначає механізм використання, обліку, звітності та контролю
за використанням коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних
із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно з п. 5 Порядку № 936 соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені
пп. 6–13 п. 4 цього Порядку (у т. ч. оплата
додаткових відпусток та оплата різниці між
тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно із ст. 47 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII
(далі — Закон № 796), та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону
про відпустки або до інших законів України
громадянам, які працюють (перебувають
у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення) проводяться за місцем
основної роботи (служби) підприємствами,
установами, організаціями та фізичними
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особами — суб’єктами підприємницької
діяльності без утворення юридичної особи,
відповідно до розрахункових даних, поданих
до уповноваженого органу.
Тобто цим пунктом визначено, що такі
виплати громадяни отримують за місцем
роботи, а не в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення за місцем
фактичного проживання (перебування),
проте ці виплати здійснюються за рахунок
коштів державного бюджету, які спрямовуються через Мінсоцполітики та структурні
підрозділи соціального захисту населення,
а не за рахунок коштів підприємства.
Пунктом 6 Порядку № 936 визначено, що
підприємства реєструються управліннями
соціального захисту населення, для чого не
пізніше ніж за два місяці до початку кожного
бюджетного року подають відомості про
підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів
компенсацій та допомоги певних видів і
списки громадян із зазначенням прізвища,
імені та по батькові, категорії, серії та номера
посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок
витрат для додаткової відпустки на наступний
бюджетний рік подаються підприємствами
до управлінь соціального захисту населення
разом із зазначеними відомостями. Тобто підприємство за два місяці до початку
наступного бюджетного року обов’язково
подає графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки
на наступний бюджетний рік. У разі зміни
зазначених відомостей та списків громадян
підприємство протягом 20 днів наступного
місяця повідомляє про такі зміни відповідних розпорядників коштів.
До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до
управлінь соціального захисту населення
документи щодо розрахункових витрат,
пов’язаних з виплатою компенсацій та до-
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помоги певних видів, та реєстр отримувачів
компенсаційних виплат і допомоги певних
видів, де зазначаються прізвище, ім’я та
по батькові, категорія, номер посвідчення,
ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, сума компенсацій та вид
допомоги.
Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання
розрахункових документів до управлінь
праці та соціального захисту населення та
правильність призначення й нарахування
компенсаційних виплат та допомоги певних
видів. Управління праці та соціального захисту населення перевіряє, реєструє, обліковує
розрахунки та подає органам Державної
казначейської служби України платіжні
документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому
законодавством порядку.
Отже, для отримання «чорнобильських»
відпускних повинні бути дотримані всі вимоги чинного законодавства. Особливо слід
звернути увагу підприємств, що враховуючи
вимоги Порядку № 936, підприємства здійснюють нарахування працівникам, пов’язані
з виплатою компенсацій та допомоги певних
видів (у даному випадку оплата відпусток
відповідно до Закону № 796), та подають
до управління праці та соціального захисту
населення за місцем реєстрації підприємства
відповідні розрахункові документи.
Порядком № 936 не передбачено відшкодування витрат підприємств, пов’язаних із
здійсненою оплатою додаткових відпусток
працівникам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.
В описаній ситуації підприємство, дотримуючись вимог Порядку № 936, повинно було
подати за два місяці до початку наступного
бюджетного року графік відпусток працівників та розрахунок витрат для додаткової
відпустки на наступний бюджетний рік.
Звичайно, на підприємстві міг змінитися
графік відпусток і працівник-«чорнобилець»
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міг йти у відпустку (саме «чорнобильську»)
раніше або пізніше, ніж було передбачено
графіком, поданим до управління праці та
соціального захисту населення. У такому
випадку підприємство повідомляє протягом
20 днів наступного місяця про такі зміни
управління праці та соціального захисту
населення.
Звичайно, керівники підприємства можуть оплатити «чорнобильську» відпустку
працівнику за власний рахунок. Але в такому
випадку Порядком № 936 не передбачено
компенсації витрат підприємства за раху-

нок коштів державного бюджету.
Що стосується ситуації, коли підприємство не було зареєстроване в управлінні
соціального захисту населення та прийняло
«чорнобильця» на роботу, то в такому випадку воно проходить звичайну процедуру реєстрації в згаданому управлінні та у
випадку, якщо працівник не скористався
правом на відпустку, що надається особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильскої
катастрофи, на попередньому місці роботи
та бажає її використати, подає графік відпустки працівника та розрахунок витрат.

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

Розрахунковий період для оплати
листка непрацездатності в разі
реорганізації підприємства
На підприємстві відбувається реор
ганізація, і працівників переводять
до новоствореної філії. Як визна
чати розрахунковий період для оплати
листків непрацездатності переведених
працівників?
Як відомо, розрахунковий період залежить від тривалості трудових відносин. Так, якщо вони тривають:
• більше року — розрахунковим періодом є 12 календарних місяців (з першого
до першого числа), що передують місяцю
настання страхового випадку;
• менше 12 місяців — фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого
до першого числа);

• менше календарного місяця — фактично відпрацьований час (календарні дні)
перед настанням страхового випадку.
У разі реорганізації підприємства працівників переводять до новоствореної філії.
Філія є структурним підрозділом підприємства, тому трудові відносини не розриваються, а тривають. Тож розрахунковий
період визначається в загальному порядку,
як зазначено вище, з урахуванням місяців,
відпрацьованих кожним конкретним працівником до реорганізації.
Однак якщо працівник у процесі реорганізації був спочатку звільнений з підприємства, що реорганізується, а потім
прийнятий до вже реорганізованого, відлік
відпрацьованого часу починається поновому, і до розрахункового періоду не
потраплять місяці роботи до реорганізації.
На цю тему див. журнал «Заработная плата»
№ 2/2016, с. 81.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
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1
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12
13
14
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16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Кількість днів

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 10
Святкові дні — 1
Неробочі дні — 11

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 167,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Жовтень 2017 р.
6 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк подання органам
статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
вересень 2017 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за ІІІ квартал 2017 р.

19 жовтня, четвер
Закінчується строк подання до ФСС:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України за ІІІ квартал
2017 р.

20 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за вересень 2017 р.
Закінчується строк подання:
• до органів ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за
вересень 2017 р.

• до Фонду соціального страхування:

Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за ІІІ квартал
2017 р. (ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

27 жовтня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу
за вересень 2017 р.

30 жовтня, понеділок
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
вересень 2017 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за вересень 2017 р.
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