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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Життя бентежне, то не час,
а то не місце,
То наче «з барського плеча»
дари намистом:
Події, плани, черга змін,
аби не впасти,
А сила встати із колін —
то справжнє щастя.
Дарма неспокій, але гірш
буває тиша…
Віта Парфенович

І коли людині здається, що до
ухвалення Закону про Держбюджет — 2018 у законодавстві западе
тиша, коли людина вже цікавиться
різдвяно-новорічними подарунками (с. 60), тут наче «з барського плеча» дари намистом» — зміни
до Закону про бухоблік, зміни у справлянні ЄСВ, запровадження
квот на працевлаштування осіб передпенсійного віку для малих
підприємств, зміни в обчисленні сум матеріального забезпечення
тощо, не кажучи вже про підвищення пенсій. І припускають, що
це ще не все, що плануються зміни одночасно з ухваленням Закону про Держбюджет. Тому слід бути напоготові.
Так, зміни є, і їх багато. Але значна їх частина, які стосуються
безпосередньо інтересів роботодавців (с. 8), на мою думку, не
такі вже й реформаторські, як може здатися на перший погляд.
Наприклад, особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, отримали право на виплати із Фонду соцстраху
та на зарахування часу роботи до страхового стажу. А хіба може
бути інакше, якщо сума їх винагороди є об’єктом справляння ЄСВ?
Або ж врегульовано порядок визначення мінімальної суми «лікарняних» і «декретних» особам, якщо страхового стажу не
достатньо (с. 83). А хіба відразу не було зрозуміло, що ті формулювання, що містилися в законі, недолугі? А «дотяжка» ЄСВ —
це подарунок Пенсійному фонду?
Крім змін, у журналі ми розглядаємо й багато поточних питань.
Але особливо хотілося б звернути увагу на статтю щодо відображення у формі № 1ДФ доходів, виплачених підприємцям (с. 63).
З повагою,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
Дмитро Кучерак

Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2018 РІК
Міністерство соціальної політики України у серпні – жовтні 2017 р., на відміну від попередніх років, не оприлюднювало листа з розрахунком норми тривалості робочого часу
на 2018 р. Тому підприємства мають розрахувати та затвердити норми робочого часу на
2018 р. самостійно, взявши до уваги рекомендації Міністерства соціальної політики України,
викладені, наприклад, в листі від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 на 2017 р. та в статті
«Норми тривалості робочого часу: розраховуємо та затверджуємо самі», опублікованій
у журналі «Заработная плата» № 9/2015, с. 49. Можна також скористатися «підказками»,
наведеними у вкладці до цього номера журналу.
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Ухвалено Закон про пенсійну реформу
Закон України
від 03.10.2017 р.
№ 2148-VIII

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII
внесено низку змін до законів України не тільки з питань пенсійного
забезпечення, а й до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
та Закону про ЄСВ. Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування, за винятком окремих його норм, для
яких встановлено окремі дати набрання чинності та застосування.
Детальніше — на с. 8 цього номера журналу

Змінено Закон про бухоблік
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» внесено зміни до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV. Зокрема, його доповнено новими термінами, запроваджено нову класифікацію підприємств, викладено
в новій редакції принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, загальні вимоги до фінансової звітності, встановлено
вимоги до головних бухгалтерів підприємств, що становлять суспільний інтерес тощо. Зміни набирають чинності з 01.01.2018 р.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Оплата роботи вночі та у вихідні за підсумованого обліку робочого часу
Лист від 18.08.2017 р.
№ 1537/0/102-17

Роз’яснено питання оплати праці в нічний час, святкові та вихідні
дні за підсумованого обліку робочого часу. Йдеться, зокрема, про
обчислення годинної ставки. У той же час цей лист відповідає на
інше запитання: якою є норма робочого часу для працівника, який
працює за підсумованого обліку робочого часу.
Текст документа — на с. 50 цього номера журналу

«Дотяжка» до МЗП за підсумованого обліку робочого часу
Лист від 21.08.2017 р.
№ 2231/0/101-17

Роз’яснено, як проводити доплату до мінімальної заробітної
плати працівникам, які працюють за підсумованим обліком робочого
часу. Йдеться, зокрема, про врахування оплати часу роботи у вихідні (святкові) дні та надурочних годин. Проте, на думку редакції,
відповіді на запитання, що ставилося, лист не містить. Зарплату слід
нараховувати щомісяця, а надурочні оплачуються після закінчення
облікового періоду, який може тривати рік.
Текст документа — на с. 51 цього номера журналу
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Професійне навчання на виробництві
Лист від 25.05.2017 р.
№ 421/0/126-17

Роз’яснено питання організації професійного навчання на виробництві, зокрема щодо нормативної бази, якою слід керуватися,
та питання ліцензування цього виду діяльності. Зазначається, зок
рема, що діяльність підприємств, організацій та установ з надання
освітніх послуг з професійного навчання, яке передбачає видачу
свідоцтва державного зразка, підлягає ліцензуванню. Не підлягають
ліцензуванню послуги з підвищення кваліфікації, яке не передбачає підвищення кваліфікаційного розряду та видачу документа
державного зразка. Зокрема, не підлягають ліцензуванню послуги
з підвищення кваліфікації працівників на курсах цільового призначення, які проводяться з метою вивчення працівниками сучасних
технологічних процесів, нових виробів, товарів, матеріалів, послуг,
обладнання, тощо.
Текст документа — на с. 52 цього номера журналу

Оформлення родичами відпустки для догляду за дитиною
Лист від 25.08.2016 р.
№ 437/13/116-16

Роз’яснено особливості оформлення відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку «іншими родичами, які
фактично доглядають за дитиною». Зокрема, наводиться перелік
документів, які слід надати роботодавцю для оформлення відпустки.
Також зазначається, що для оформлення відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку мати дитини або особа,
яка фактично доглядає за дитиною, має надати роботодавцю заяву
про надання такої відпустки, копію свідоцтва про народження дитини
(для підтвердження віку дитини). Особа, яка фактично доглядає за
дитиною, крім зазначених документів, повинна надати довідку з місця
роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що остання стала
до роботи до закінчення цієї відпустки, а також довідку органу праці
та соціального захисту населення за місцем проживання матері про
припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати), якщо така допомога була призначена.

«Дотяжка» до «мінімалки» та виправлення помилок
Лист від 17.05.2017 р.
№ 1452/0/101-17

Роз’яснюється, що якщо працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, здійснюють виправлення (донарахування) певних
виплат, сплачених у попередні місяці, то зазначені виплати мають
нараховуватись понад розмір заробітної плати за цей місяць. Крім
того, у листі роз’яснено, що доплата за роз’їзний характер робіт не
враховується до мінімальної зарплати.

Довідка замість листка непрацездатності
Лист від 25.08.2016 р.
№ 437/13/116-16

Роз’яснюється, що довідка медзакладу, яка підтверджує проходження обстеження, є документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян та прирівнюється до листка непраце
здатності.
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Оподаткування матеріальної допомоги на оздоровлення
Індивідуальна податкова
консультація
від 26.09.2017 р.
№ 2052/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що в разі якщо виплата матеріальної допомоги на
оздоровлення передбачена положеннями про оплату праці найманих
працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), то
така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється
до заробітної плати та включається до оподатковуваного доходу
платника податку в місяці її нарахування. Суми матеріальної допомоги на оздоровлення також є базою нарахування ЄСВ у місяці,
у якому роботодавець нараховує суму відпускних.

Сплата ПДФО і ВЗ з орендної плати за землю
Індивідуальна податкова
консультація
від 20.09.2017 р.
№ 2000/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, сплачує (перераховує)
ПДФО та ВЗ до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрацією) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Оподаткування харчування працівників
Індивідуальна податкова
консультація
від 13.10.2017 р.
№ 2233/6/99-99-15-0101-15/ІПК

Роз’яснюється порядок оподаткування вартості харчування
працівників ПДФО, ВЗ і ЄСВ. Зазначається, зокрема, що вартість
харчування працівників є об’єктом оподаткування ПДФО, оскільки
це додаткове благо відповідно до пп. «б» пп. 164.2.17 ПКУ. Відтак
виникає й об’єкт оподаткування ВЗ. Розглядаючи питання справляння ЄСВ, ДФСУ зазначає, що вартість харчування працівників є
об’єктом оподаткування ЄСВ, оскільки до Переліку видів виплат,
що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170 (далі — Перелік № 1170), не включено витрати на безоплатне харчування. І це, до речі, не перша така консультація, в
якій застосовано підхід «від протилежного» — тобто якщо дохід
не вказано в Переліку № 1170, ЄСВ справляється. На цю ж тему
див. журнал «Заработная плата» № 10/2017, с. 65.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Доплата «декретних» до рівня мінімальної зарплати
Лист від 01.09.2017 р.
№ 5.1-27-241

Роз’яснено порядок реалізації положень ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV щодо доплати допомоги по вагітності та
пологах до рівня мінімальної зарплати. У листі ФСС аргументував
свою позицію щодо того, чому в розрізі місяців доплату до мінімальної зарплати проводити не потрібно. Про те, що змінилося в обчисленні допомоги — в коментарі до листа на с. 83.
Текст документа — на с. 92 цього номера журналу
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ПЕНСІЙНА

реформа: що змінилося
для платників податків
Верховна Рада України ухвалила так званий закон про пенсійну
реформу. Зміни стосуються не лише законодавства про
пенсійне забезпечення, а й порядку справляння ЄСВ та
виплати матеріального забезпечення з Фонду соціального
страхування. Про те, що змінилося — у коментарі далі

З

аконом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від
03.10.2017 р. № 2148-VІІІ, крім змін до законів, які визначають порядок призначення
та виплати пенсій, внесено зміни до:
• Закону про ЄСВ;
• Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III
(далі — Закон № 1533);
• Закону України «Про зайнятість населення» від 05.12.2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067);
• Закону України «Про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105).
Далі коротко розповімо про внесені зміни та їх наслідки для платників податків. Зауважимо, що частина змін набрала чинності
з 11.10.2017 р., а частина набере чинності
з 01.01.2018 р.

Закон про ЄСВ
Наймасштабніша зміна у справлянні
ЄСВ — з 01.01.2018 р. зміниться база нарахування єдиного внеску з 25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб до 15 мінімальних зарплат.
Платниками ЄСВ стануть члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню
на інших підставах. Про це йдеться в новому п. 51 частини першої ст. 4 Закону
про ЄСВ, який також набере чинності
з 01.01.2018 р. Члени фермерського господарства, як і підприємці, зможуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю,
або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від
09.07.2003 р. № 1058-ІV, та отримують
відповідно до закону пенсію або соціальну
допомогу.
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З 01.01.2018 р. підприємці, віднесені до
І групи платників єдиного податку, сплачу
ватимуть мінімальний страховий внесок
у повному розмірі, а не 50 % як на сьогодні.
Платники ЄСВ, зазначені у п. 4, 5 та 51
частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ (підприємці, самозайняті особи та члени фермерського господарства), будуть зобов’язані нараховувати та сплачувати ЄСВ за квартал до 20 числа місяця, що настає за звітним. Річний податковий період для них
скасовується. Згадані зміни також наберуть
чинності з 01.01.2018 р.
А з 11.10.2017 р. чинними є такі зміни,
внесені до Закону про ЄСВ:
• абзац перший частини п’ятої ст. 10,
що дає право на певних умовах «докупити»
страховий стаж, в т. ч. за період з 01.01.2004 р.
по 31.12.2010 р.;
• зміни, внесені до розділу V Закону
про ЄСВ, який визначає питання ведення
та використання інформації з Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (складається
з реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб) щодо:
надання інформації з нього про
фізичних осіб зацікавленим особам
тільки за згодою громадян для їх обслуговування, у решті випадків — за
рішенням суду;
обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання
праці неоформлених працівників та
порушень законодавства про працю;
ведення реєстру застрахованих
осіб.
Реєстр застрахованих осіб складатиметься тепер з електронних облікових карток
застрахованих осіб, до яких включаються
відомості про застрахованих осіб, інформація
про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування та
інформація про виплати за всіма видами
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загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Тож до них включатиметься інформація про унікальний номер електронної
облікової картки застрахованої особи,
прізвище, ім’я, по батькові особи на момент
створення картки та на поточний момент,
професійна назва роботи, посада тощо. Крім
того, у звітності з ЄСВ слід буде відображати
різницю між сумами ЄСВ 22 % та 8,41 %
щодо осіб з інвалідністю. Усі ці зміни знайдуть своє відображення у звітності з ЄСВ,
зміни до якої вже готуються.
Платників ЄСВ, які не є роботодавцями
(тобто фізичні особи, які не мають найманих працівників), звільнено від виконання
обов’язків, визначених Законом про ЄСВ
щодо нарахування та сплати ЄСВ, ведення
звітності тощо на весь період їх незаконного
позбавлення волі на території проведення
антитерористичної операції. Для цього слід
подати заяву члену родини про незаконне
позбавлення волі такої фізичної особи, яке
має бути підтверджено даними державного
правоохоронного органу, що забезпечує
державну безпеку України.

Закон про безробіття
Змін до Закону № 1533 незначна кількість, і з 11.10.2017 р. набрала чинності
лише одна, якою частину четверту ст. 21
цього Закону доповнено нормою про те, що
до страхового стажу зараховуються періоди
починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких
особа не підлягала страхуванню згідно зі
згаданим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено ЄСВ відповідно до
Закону про ЄСВ. Маються на увазі насамперед особи, які виконують роботи (надають
послуги) за договорами цивільно-правового
характеру, адже вони згадуються у ст. 2 та
ст. 4 Закону № 1533 як особи, які підлягають
страхуванню відповідно до цього Закону.
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Закон про зайнятість
З 01.01.2018 р. частину другу ст. 14 Закону № 5067 буде доповнено новою нормою,
яка визначатиме, що для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію
за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058-IV залишилося 10 і менше років,
підприємствам, установам та організаціям
з чисельністю штатних працівників від 8
до 20 осіб встановлюється квота в розмірі
не менше однієї особи в середньообліковій
чисельності штатних працівників.
Нагадаємо, що ці особи вже входять
у 5-відсоткову квоту, встановлену цією статтею для роботодавців, у яких понад 20 працівників.

Закон № 1105
З наступного року набуде чинності нова
частина друга ст. 37 Закону № 1105, яка
визначатиме порядок перерахунку щомісячних страхових виплат за цим Законом на
коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної
плати (доходу) в Україні.
Решта змін, внесених до Закону № 1105,
набрали чинності з 11.10.2017 р. і стосуються такого.

Нові категорії
застрахованих осіб
Страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності підлягають відтепер особи, які працюють на умовах
цивільно-правового договору та на інших
підставах, передбачених законом, фізичні
особи — підприємці, особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, члени
фермерського господарства, якщо вони не
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належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах (ст. 18). Тож ці особи,
як і наймані працівники, одержали право
на отримання матеріального забезпечення
і в разі припинення підприємницької або
іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, про що внесено
зміни до ст. 22 Закону № 1105.
Уточнено (частина перша ст. 19), що
право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи, а не, як раніше,
«застраховані громадяни України, іноземці,
особи без громадянства…».
Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб,
які підлягають страхуванню відповідно до
Закону № 1105, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону, за умови сплати
страхових внесків до Фонду згідно із законом.
Це нова редакція частини третьої ст. 19 Закону № 1105.
Оскільки розширено коло застрахованих
осіб, то частину другу ст. 19 Закону № 1105
доповнено нормою, що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає не тільки з настанням страхового випадку в період роботи, а й у період зайняття підприємницькою
та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Зміни у страховому стажі
Внесено зміни й до ст. 21 Закону № 1105
щодо визначення страхового стажу. Відтепер
до страхового стажу зараховуються періоди
починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких
особа не підлягала страхуванню за цим
Законом, але нею або роботодавцем за неї
сплачено ЄСВ відповідно до Закону про
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ЄСВ. Це означає, що до страхового стажу
входить період виконання робіт (надання
послуг) за договорами ЦПХ та «дотяжка» до
ЄСВ, адже ЄСВ розщеплюється між фондами
соціального страхування.

Зміни по «чорнобильцях»
Змінами, внесеними до ст. 24, 25 Закону № 1105, усунено протиріччя між цим
Законом та Законом України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII — виключено згадку про осіб, віднесених до 4-ї категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Тепер такі особи не мають права, наприклад, на оплату
листка непрацездатності в розмірі 100 %
чи допомогу по вагітності та пологах за
180 днів.

Зміни у порядку виплати
матзабезпечення
Зазнала змін ст. 30 Закону № 1105, що
визначає порядок призначення та виплати
матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності.
Встановлено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють
на умовах трудового договору (контракту),
цивільно-правового договору та на інших
підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем
роботи (діяльності).
Але якщо порядок надання матзабезпечення найманим працівникам незмінний,
то як воно надаватиметься особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору та на інших підставах — поки не зрозуміло. І проблема не стільки в місці при-
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значення допомоги (можна припустити,
що це підприємство, з яким буде укладено
договір), як в тому, де брати дані про їх дохід за 12 місяців (чи менший проміжок
часу) та інформацію про поважні випадки,
які мають виключатися із розрахункового
періоду.
Також уряд має ще розробити порядок
надання допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною), допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам (у т. ч. тим,
які здійснюють підприємницьку чи іншу
діяльність та одночасно працюють на умовах
трудового договору), які мають надаватися
за основним місцем роботи (діяльності) та
за сумісництвом (наймом).
А тим часом новою редакцією частини
першої ст. 31 Закону № 1105 встановлено,
що в разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно
із здійсненням підприємницької чи іншої
діяльності підставою для призначення
допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Ця норма також не є новою, але тепер
її розширено стосовно осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, та
мають основне місце роботи. Якщо ж такі
особи не працюють на умовах трудового
договору чи контракту (тобто не мають
основного місця роботи, не працюють за
сумісництвом), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я,
яка його видає.
У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
підприємцем матеріальне забезпечення
призначатиметься та виплачуватиметься
робочим органом ФСС за місцем здійснення
обліку такої діяльності.
Але «найцікавіших» змін зазнали частина
четверта ст. 19 Закону № 1105 та частина
друга ст. 26 цього Закону.
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Обмеження сум матеріального
забезпечення
Новою редакцією п. 1 та 2 ст. 19 Закону
№ 1105 встановлено, що застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право
на матеріальне забезпечення відповідно до
цього Закону в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові
внески, але не більше за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку;
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Новою редакцією частини другої ст. 26
Закону № 1105 встановлено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
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на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування
ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до
Фонду, та не може бути меншою за розмір
допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Тим самим поставлено крапку у «протистоянні» між Мінсоцполітики та ФСС,
а отже, і між страхувальниками та ФСС щодо
мінімального розміру допомоги по вагітності та пологах. У чому полягало «протистояння» і як діяти тепер — у статті на с. 83
цього номера журналу.

Індексація доходів
Із Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII виключено норму про те, що що
пенсія працюючих пенсіонерів індексується
в розмірі, що з урахуванням оплати праці
не перевищує прожиткового мінімуму для
працездатної особи. Проте через це змін
в індексації зарплати працюючих пенсіонерів не відбулося. Зарплату їм індексуємо як
індексували, а от пенсії індексуватимуться
в іншому порядку.
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Свой вопрос вы можете
задать, позвонив по
телефону прямой линии
«Вопрос — ответ»:

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

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

Заповнення звітності з ЄСВ
у разі смерті працівника
 омер один з працівників підприП
ємства. Як правильно заповнити
щодо нього таблиці 5 і 6 додатка 4
звітності з ЄСВ?
У разі смерті працівника бухгалтеру
насамперед необхідно розрахувати
суму, яка належить йому до виплати.
Як правило, такому працівнику виплачують заробітну плату за відпрацьований до
дати смерті час, компенсацію за дні невикористаної щорічної відпустки, за наявності
листка непрацездатності — здійснюють
оплату за перші п’ять днів хвороби за рахунок коштів підприємства та виплачують
допомогу від ФСС, допомогу на поховання
від ФСС та від підприємства тощо.
Майже всі ці виплати (крім допомоги на
поховання) є базою для нарахування ЄСВ.

І оскільки в такому випадку одразу нараховується багато виплат, слід пам’ятати про
максимальну величину бази нарахування
ЄСВ, яка дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. У 2017 р. ця величина
становить:
• 40 000,00 грн — з 01.01.2017 р. по
30.04.2017 р.;
• 42 100,00 грн — з 01.05.2017 р. по
30.11.2017 р.;
• 44 050,00 грн — з 01.12.2017 р. по
31.12.2017 р.
У звітності з ЄСВ щодо померлого працівника відображають: у таблиці 5 додатка 4 — інформацію про зміни в трудових
відносинах з ним, а в таблиці 6 додатка 4 —
виплати, нараховані померлому працівнику.
Зокрема:
• у таблиці 5:
у реквізитах 9 та 10 — зазначають відповідно індивідуальний по-
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датковий номер та прізвище, ім’я й
по батькові померлого працівника;
у реквізиті 11 «Період трудових
відносин…» — у графі «Дата закінчення» проставляють дату смерті,
яка береться зі свідоцтва про смерть;
у реквізиті 13 «Підстава для припинення трудових відносин» вибирається автоматично із довідника,
який розроблено згідно з КЗпП,
у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення, проставляється «інше»;
у
таблиці
6:
•
реквізити 5 –14 заповнюють у загальному порядку;
у реквізиті 15 — проставляють
фактичну кількість календарних днів
перебування померлого працівника
у трудових відносинах з урахуванням
дня його смерті;
реквізит 19 — не заповнюють,
оскільки донарахування до мінімальної зарплати в разі смерті працівника
не проводиться.

Подання повідомлення, якщо
працівника звільнено й знову
прийнято на роботу
Працівника звільнили з роботи
06.10.2017 р., а з 10.10.2017 р. знову
прийняли на роботу. Чи потрібно
в такому випадку подавати до податкового органу повідомлення про прийняття такого працівника?
На сьогодні повідомлення ДФСУ про
прийняття працівника на роботу
є невід’ємною складовою укладення
трудового договору. Так, згідно з частиною
третьою ст. 24 КЗпП працівник не може
бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом
(розпорядженням) роботодавця, та подання
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повідомлення податковому органу. На виконання цієї норми КМУ постановою «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам
про прийняття працівника на роботу» від
17.06.2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413)
затвердив форму такого повідомлення.
Ні ст. 24 КЗпП, ні Постанова № 413 не
містять жодних застережень стосовно випадків, коли під час прийняття працівника
на роботу таке повідомлення не потрібно
подавати. Це означає, що його слід подавати в кожному випадку прийняття особи на
роботу, в т. ч. у разі укладення трудового
договору за внутрішнім сумісництвом.
Подати повідомлення слід до початку
роботи працівника за укладеним трудовим
договором, а у випадку, що розглядається, — до 10.10.2017 р. Між звільненням
працівника та його повторним прийняттям
на роботу — три календарних дні, два з яких
є вихідними днями, тому щоб дотриматися
законодавчої норми, повідомлення слід подати 09.10.2017 р.
Якщо допустити працівника до роботи
без повідомлення ДФСУ, це вважатиметься
порушенням законодавства про працю, що
тягне за собою накладення штрафних санкцій
за ст. 265 КЗпП у розмірі однієї мінімальної
зарплати.

Зменшення небюджетними
підприємствами суми добових
на вартість харчування
Чи потрібно зменшувати суму добових на вартість харчування у відрядженні, якщо підприємство не є бюджетною установою й не фінансується з бюджету?
До добових витрат належать витрати
на харчування працівника та фінансування інших його особистих потреб
у відрядженні. Таке визначення міститься
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в абзаці першому п. 15 розділу І Інструкції про
відрядження, яка, нагадаємо, поширюється
на органи державної влади, підприємства,
установи та організації, що повністю або
частково фінансуються з бюджету. Нею ж
визначено (п. 5 розділу ІІ), що витрати на
харчування, вартість якого включена до
рахунків на оплату вартості проживання
в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівником за рахунок
добових витрат. Якщо працівник, відряджений для участі у переговорах, конференціях,
симпозіумах з питань, що стосуються основ
ної діяльності підприємства, за умовами
запрошення безоплатно забезпечується
харчуванням організаторами таких заходів
або якщо вартість харчування включається
до рахунків на найм житлового приміщення,
проїзних документів без визначення конкретної суми, добові витрати відшкодовуються
в розмірах, що визначаються у відсотках сум
добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р.
№ 98, зокрема 80 % — за одноразового,
55 % — дворазового, 35 % — триразового
харчування.
Забезпечення відрядженого працівника
добовими за дні перебування у відрядженні
є обов’язком кожного роботодавця, незалежно
від того, за рахунок яких коштів — власних
чи бюджетних — утримується підприємство.
Тому й небюджетні підприємства також мають
виплачувати відрядженим працівникам добові й, відповідно, визначитися з їх розміром
самостійно, встановлюючи розмір добових
або порядок його визначення у внутрішньому
нормативному акті, наприклад, у Положенні
про відрядження. Як правило, в такому документі узгоджуються найсуттєвіші питання,
які виникають у разі направлення працівників у відрядження, й одним із них є розмір
добових, що виплачуються відрядженим
працівникам. Тож небюджетні підприємства в такому локальному акті (положенні,
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наказі тощо) можуть (але не зобов’язані)
врегулювати питання розміру добових, якщо
в рахунки на проживання, проїзд тощо включено витрати на харчування або за тими
ж правилами, що й для бюджетників, або
розробити власні.
Додамо, що згідно з абзацом другим
пп. 170.9.1 ПКУ, якщо відряджений працівник документально підтверджує понесені
у відрядженні витрати, в т. ч. витрати на
харчування, включені до рахунків на оплату
за проживання, то вся фактична сума таких
витрат не вважається його доходом з точки
зору оподаткування ПДФО та ВЗ.

«Дотяжка» до «мінімалки»
та доплата за використання
дезинфікуючих засобів
Працівник одержує доплату у відсот
ках до окладу за роботу з дезинфікуючими засобами. Чи враховувати таку доплату в разі «дотяжки» до рівня
мінімальної зарплати?
З 01.01.2017 р. мінімальна зарплата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за
виконану працівником місячну (годинну)
норму праці. Тож мінімальна зарплата тепер
складається не лише з основної (тарифної)
частини (посадовий оклад, тарифна ставка,
ставка заробітної плати), а й з додаткової
заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки,
інші заохочувальні виплати).
У ст. 31 Закону про оплату праці визначено, які виплати не враховуються під час
обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального
розміру, а саме:
• доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;
• доплати за роботу в нічний та надуроч
ний час;
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• доплати за роз’їзний характер праці;
• премії до святкових і ювілейних дат.
Зважаючи на це, до мінімальної заробітної
плати, окрім посадового окладу (тарифної
ставки, ставки заробітної плати), зокрема,
включаються:
• доплати за суміщення професій (посад)
і виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника;
• доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт;
• доплата за ненормований робочий день;
• надбавка за класність водіям;
• надбавка за вислугу років;
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• доплата за вчене звання, науковий
ступінь;
• виробничі премії;
• суми індексації.
Доплата за використання в роботі дезинфікуючих засобів, роз’яснює Міністерство соціальної політики України в листі
від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/2/2, належить до доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику
для здоров’я. Вона виплачується понад розмір мінімальної заробітної плати (понад
3200 грн), тобто в разі «дотяжки» до розміру мінімальної зарплати ця доплата до
розрахунку не включається.

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

«Декретні» виплати та
«дотяжка» до «мінімалки»
Працівниця йде у «декретну» відпустку з 09.10.2017 р. Її посадовий
оклад становить 3700,00 грн. Відповідно до наказу по підприємству вона
працює неповний робочий тиждень. Чи
потрібно під час розрахунку допомоги по
вагітності та пологах робити «дотяжку» до
мінімальної зарплати?
Відповідно до нової редакції частини другої ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105), яка набрала чинності з 11.10.2017 р., сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку
на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування

ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до
Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку.
До внесення змін нею було визначено,
що сума допомоги не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку.
Щодо того, як цю норму застосовувати на
практиці, у Міністерства соціальної політики
України та Фонду соціального страхування
(ФСС) були протилежні думки: Місоцполітики вважало, що в розрізі місяців слід проводити доплату суми допомоги до рівня
мінімальної зарплати, а ФСС був проти, аргументуючи свою позицію тим, що ні нормами
Закону № 1105, ні нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
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постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), не визначено порядку обчислення суми доплати до розміру
мінімальної зарплати в разі, якщо в розрахунку на місяць нарахована сума допомоги
менше розміру мінімальної зарплати.
Відповідно до роз’яснень ФСС (див. лист
від 01.09.2017 р. № 5.1-27-241 на с. 92 цього
номера журналу), сума допомоги по вагітності та пологах має розраховуватися так:
• обчислюється середньоденна зарплата
виходячи з фактичних виплат;
• розраховується середньоденна зарплата із розміру мінімальної заробітної плати,
установленого в місяці настання страхового
випадку (мінімальна зарплата, поділена
на 30,44);
• порівнюється фактична середньоденна зарплата із середньоденною заробітною
платою, обчисленою з мінімальної;
• якщо середньоденна зарплата, обчислена з мінімальної, перевищує середньоденну заробітну плату, обчислену виходячи
з фактичних виплат, подальший розрахунок
допомоги по вагітності та пологах здійснюється, виходячи із середньоденної зарплати,
обчисленої з мінімальної.
Або ж розраховуємо суму допомоги з фактичної зарплати (суму фактичної середньоденної зарплати множимо на 126 к. дн.)
та суму допомоги з мінімальної зарплати
(105,12 грн × 126 к. дн.). Якщо сума допомоги з фактичної зарплати буде меншою, то
різницю необхідно доплатити.
Більше на цю тему див. статтю на с. 83
цього номера журналу.

Нарахування зарплати
працівнику, який працює позмінно
Працівник працює за підсумованим
обліком робочого часу з обліковим
періодом один місяць. Його норма
робочих годин за місяць становить 154,
оклад — 3282 грн. Працівник перебував на
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«лікарняному» 132 робочі години, а після
виходу на роботу фактично відпрацював
тільки 22 години (дві зміни). Як у такому
разі розрахувати його зарплату ?
Свого часу у журналі «Заработная
плата» № 8/2017 с. 60 було роз’яснено,
що для нарахування зарплати працівникам, яким встановлено місячні оклади,
визначається розрахункова величина — годинна ставка. Вона обчислюється як частка
від ділення розміру місячного окладу на
місячну норму годин — за поденного обліку робочого часу на календарну норму,
а за підсумованого обліку — на норму за затвердженим графіком роботи. У разі повного
відпрацювання норми годин (календарної
або за графіком роботи) місячний оклад
нараховується в повному розмірі.
У випадку, що розглядається, алгоритм
розрахунку заробітної плати працівника
буде таким:
• розраховуємо годинну оплату шляхом
ділення окладу на встановлену норму робочих годин:
3282 грн ÷ 154 роб. год. = 21,31 грн;
• розраховуємо зарплату за фактично
відпрацьований час:
21,31 грн × 22 роб. год. = 468,85 грн.

Оплата відрядження
у вихідний день
Як розрахувати та оплатити відрядження, якщо працівник підприємства повертається з відрядження у вихідний день?
У поточному році це запитання вже
неодноразово розглядалося на сторінках нашого журналу, зокрема
у № 7/2017, с. 33; № 8/2017, с. 51. Тому
лише нагадаємо, як це правильно зробити
та якими нормативними документами при
цьому необхідно керуватися.
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Питання, що стосуються оплати за роботу
у вихідні та святкові (неробочі) дні, регулюються ст. 72 та 73 КЗпП так:
• робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого
дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі («або – або»);
• робота у святковий і неробочий день
оплачується у подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути
наданий інший день відпочинку.
Міністерство соціальної політики України
в листі від 26.04.2013 р. № 478/13/84-13
роз’яснило, що оскільки положення Інструкції
про службові відрядження в межах України
та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р.
№ 59 (далі — Інструкція № 59), поширюються лише на органи державної влади,
підприємства, установи та організації, що
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів,
то госпрозрахункові підприємства питання
стосовно відряджень, у т. ч. щодо порядку
направлення працівників у відрядження та
компенсації за роботу у вихідні дні, мають
врегулювати в колективному договорі.
Тому на госпрозрахунковому підприємстві
працівник має право за погодженням з роботодавцем обрати один із способів компенсації
за роботу у вихідний: або оплату в подвійному розмірі, або інший день відпочинку.
Наприклад, у Положенні про відрядження
норму про те, що порядок компенсації за
роботу у відрядженні у вихідні або святкові
й неробочі дні регулюється ст. 72 КЗпП,
можна сформулювати так:
«Якщо працівник вибуває у відрядження
у вихідний день або повертається з відрядження у вихідний день згідно з наказом
про відрядження, то день вибуття або день
прибуття компенсується працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП наданням іншого дня
відпочинку (як варіанти: а) оплатою у по-
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двійному розмірі; б) або наданням іншого
дня відпочинку, або оплатою у подвійному
розмірі за домовленістю між працівником
і роботодавцем перед вибуттям у відряд
ження)».
Для бюджетників питання компенсації
за роботу у відрядженні у вихідні або святкові й неробочі дні врегульовано нормами
Інструкції № 59.

Додаткове благо, якщо
перевищено витрати
на відрядження
На підприємстві діє Положення про
відрядження, яким встановлено,
зокрема, що проїзд до пункту призначення оплачується 2-м класом, а вартість проживання має становити не більше 500 грн за добу. Якщо працівник дістався до пункту призначення 1-м класом,
а вартість його проживання склала 550 грн
за добу, то чи потрібно різницю в перевищенні трактувати як додаткове благо?
Відповідно до пп. 14.1.47 ПКУ додаткове благо — це кошти, матеріальні чи
нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що їх виплачує (надає) платникові податку податковий агент, якщо такий
дохід не є заробітною платою та не пов’язаний
з виконанням обов’язків трудового найму або
не є винагородою за цивільно-правовими
договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку (крім випадків, прямо
передбачених нормами розділу IV ПКУ).
Тобто основними критеріями, що визначають дохід як додаткове благо, є такі:
• дохід не є зарплатою працівника;
• дохід не є винагородою за цивільноправовим договором;
• дохід не пов’язаний із виконанням
обов’язків трудового найму.
Надання роботодавцем працівникові
того чи іншого доходу у вигляді додатко-
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вого блага не повинно бути передбачено
в колективному чи трудовому договорі. Виплату додаткового блага працівникові має
визначати окреме розпорядження (наказ)
керівника підприємства.
Отже, роботодавець, який за власний
рахунок надає можливість працівникам отримати додаткові послуги, товари у грошовій
чи не в грошовій формі, має звертати увагу
на визначення додаткового блага та його
ознаки, щоб уникнути податкових ризиків.
Перелік додаткових благ наведено у
пп. 164.217 ПКУ, і серед них відсутні «кошти, надміру витрачені платником податку
на відрядження або під звіт та не повернуті
у встановлені законодавством строки», адже
саме такий статус мають кошти, витрачені
відрядженим працівником понад встановлені
підприємством «ліміти».
Тому якщо на підприємстві Положенням про відрядження встановлено певні
обмеження щодо витрат на проживання,
а працівник фактично витратив більше, ця
різниця не буде додатковим благом. Однак
якщо працівник не повернув до каси підприємства суму надміру витрачених коштів,
виданих йому під звіт на оплату проживання
у відрядженні у встановлені законодавством
строки, то відповідно до пп. 164.2.11 ця
сума має бути включена до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу, а база оподаткування ПДФО визначена
з урахуванням «натурального» коефіцієнта,
передбаченого п. 164.5 ПКУ.
Оскільки зазначений дохід оподатковується ПДФО, він також підлягає оподаткуванню і ВЗ. Витрати на відрядження (добові
(у повному обсязі), вартість проїзду, витрати
на наймання житлового приміщення) відповідно до п. 3.15 Інструкції зі статистики
заробітної плати, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України
від 13.01.2004 р. № 5, не входять до фонду
оплати праці, а тому не є базою оподаткування ЄСВ.
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Гарантії працівникам, призваним
на строкову військову службу
 рацівника підприємства призваП
ли на строкову військову службу. Чи
зберігається за ним робоче місце та
середній заробіток?
Усі види військової служби перелічені
у частині шостій ст. 2 Закону України
від «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ
(далі — Закон № 2232), серед яких і строкова військова служба.
Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, або прийняті на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
користуються гарантіями, передбаченими
частинами третьою та четвертою ст. 119
КЗпП, а також частиною першою ст. 51,
частиною п’ятою ст. 53, частиною третьою
ст. 57, частиною п’ятою ст. 61 Закону України
«Про освіту» (ст. 39 Закону № 2232).
Частиною третьою ст. 119 КЗпП встановлено, що за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову службу
за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом, у тому
числі шляхом укладення нового контракту
на проходження військової служби, під час
дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі
незалежно від підпорядкування та форми
власності та у фізичних осіб — підприємців,
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у яких вони працювали на час призову. Ці
гарантії також зберігаються і в разі, якщо під
час військової служби працівник отримав
поранення тощо та перебуває на лікуванні
в медичних установах, а також потрапив у
полон або оголошений безвісно відсутнім.
Отже, за працівниками, які призвані на
строкову військову службу, зберігається
місце роботи, посада та середній заробіток.
На підставі наданої працівником повіст
ки з військкомату видається наказ про
увільнення його від роботи у зв’язку із
призовом на строкову військову службу
з дати, що вказана в повістці. Крім того,
в наказі обов’язково має бути зазначено, що
на весь період проходження строкової військової служби за працівником зберігається
його місце роботи, посада та середній заробіток. Ознайомити працівника із зазначеним
наказом необхідно під особистий підпис.

До трудової книжки запис про увільнення працівника від роботи у зв’язку із призовом на строкову службу не вноситься.
У табелі обліку використання робочого
часу, протягом усього періоду відсутності
проставляється відмітка «ІН» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських
обов’язків, допризовна підготовка, військові
збори, донорські, відгул тощо).
Відповідно до частини другої ст. 265 КЗпП
за недотримання встановлених законом
гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених, зокрема, Законом № 2232, передбачено штраф у 10-кратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення
(у 2017 р. — 32 000,00 грн).

Приклад наказу про увільнення від роботи
на період проходження строкової військової служби
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБОТОДАВЕЦЬ»
НАКАЗ
03.10.2017			

м. Київ	

№ 49-К

Про увільнення Петренка І. О.
від роботи у зв’язку з призовом
на строкову військову службу
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2017 р. № 44/2017 та ст. 119 КЗпП
УВІЛЬНИТИ:
Петренка Івана Орестовича, слюсаря, від роботи з 05.10.2017 р. на період проходження строкової військової служби зі збереженням на цей строк місця роботи,
посади та середнього заробітку.
Підстава: повістка військкомату Дніпровського району м. Києва від 02.10.2017 р.
Директор			
З наказом ознайомлений

Бондаренко	

А. Н. Бондаренко
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ОПЛАТА ТРУДА

Розрахунковий період
за Порядком № 100

Під час вересневого вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заработная
плата» Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання визначення розрахункового періоду
відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Публікуємо відповіді на найпоширеніші
запитання, що прозвучали під час вебінару
Працівника прийнято на роботу
23.01.2017 р., а 28.09.2017 р. він
звільняється. У нього залишило
ся 10 календарних днів невикористаної
щорічної відпустки, за які необхідно ви
платити компенсацію. Посадовий оклад
працівника становить 6800,00 грн. За
фактично відпрацьовані дні йому нара
ховано зарплату в такому розмірі:
• за січень 2017 р.— 2380,00 грн (за
7 роб. дн.);
• з лютого по серпень 2017 р. — по
6800,00 грн, всього — 47 600,00 грн;
• за вересень 2017 р. — 6476,20 грн
(за 20 роб. дн.).
Як у цьому випадку розрахувати пра
цівнику суму компенсації за невикорис
тану відпустку?
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ

від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок
№ 100), обчислення середньої заробітної
плати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи
з виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю її виплати.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше
року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час
роботи, тобто з першого числа місяця після
оформлення на роботу до першого числа
місяця, в якому виплачується компенсація
за невикористану відпустку.
Отже, розрахунковим періодом у цьому
випадку буде лютий – серпень 2017 р. Порядок розрахунку суми компенсації за невикористані дні щорічної відпустки такий:
• визначаємо кількість календарних
днів у розрахунковому періоді (за винятком
святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством):
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(28 к. дн. (лютий) + … + 31 к. дн.
(серпень)) – (1 святковий день (8 березня) + …+ 1 святковий день (24 серпня —
День Незалежності України) =
212 к. дн. – 8 святкових днів = 204 к. дн.;
• визначаємо середньоденну зарплату:
(6800,00 грн × 7 міс.) ÷ 204 к. дні =
= 233,33 грн;
• розраховуємо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки:
233,33 грн × 10 к. дн. = 2 333,30 грн.
Працівника прийнято на роботу
28.08.2017 р. Відповідно до штат
ного розпису його посадовий оклад
становить 6000,00 грн. З 25 по 29 вересня
(на п’ять робочих днів) цього працівника
направлено у відрядження. Як у такому
разі розрахувати середньоденну зарплату
для порівняння її з денною для оплати
працівнику днів відрядження?
У випадку, наведеному в запитанні,
працівник відпрацював на підприємстві менше двох календарних місяців.
Тому відповідно до п. 2 Порядку № 100 його
середньоденна зарплата обчислюватиметься виходячи з виплат за фактично відпрацьований час шляхом ділення сумарного
заробітку за серпень – вересень 2017 р. на
кількість фактично відпрацьованих днів
за цей період.
Наприклад, якщо зарплата працівника
за фактично відпрацьований час, тобто за
4 роб. дн. серпня, склала 1090,92 грн, а за
16 роб. дн. вересня — 4571,36 грн, то його
середньоденна зарплата становить:
(1090,92 + 4571,36) ÷ (4 + 16) =
= 283,11 грн.
Працівника прийнято на роботу
18.09.2017 р. На підставі його заяви
та відповідно до наказу йому нада
ється навчальна відпустка з 29.09.2017 р.
тривалістю 20 календарних днів. Як роз
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рахувати середню зарплату для оплати
працівнику днів навчальної відпустки,
якщо він відпрацював на підприємстві
менше одного календарного місяця?
Відповідно до п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати
для оплати відпустки провадиться
виходячи з виплат за останні 12 календарних
місяців роботи, що передують місяцю її виплати. Працівникові, який пропрацював на
підприємстві, в установі, організації менше
року, середня заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після прийняття
на роботу до першого числа місяця, в якому
надається відпустка.
Оскільки працівник фактично відпрацював на підприємстві менше одного календарного місяця, то середній заробіток
обчислюватиметься виходячи з установленого йому посадового окладу (п. 4 Порядку
№ 100) за тим же принципом, що й оплата
відпустки працівникам, які пропрацювали
більше року.
Припустимо, що оклад працівника становить 5350,00 грн. Порядок розрахунку
суми відпускних для оплати навчальної
відпустки такий:
• визначаємо суму заробітку для розрахунку:
5350,00 грн × 12 к. міс. = 64 200,00 грн;
• визначаємо середньоденну зарплату
шляхом ділення сумарного заробітку на
кількість календарних днів за рік за винятком святкових днів, встановлених законодавством:
64 200,00 грн ÷ (365 к. дн. – 11 святкових днів) = 181,36 грн;
• розраховуємо суму відпускних:
181,36 грн × 20 к. дн.= 3627,20 грн.
Працівник звільнився в запас (демобілізувався) 30.08.2017 р. Відпра
цювавши один день — 01.09.2017 р.,

№11 (136) ноябрь 2017

вже 04.09.2017 р. він знову вступив на
військову службу за контрактом. Як роз
рахувати йому середньоденну зарплату
для цілей ст. 119 КЗпП?
У цій ситуації розрахунковий період — два попередніх місяці, що
передують події, пов’язаній зі збереженням середньої зарплати (абзац третій
п. 2 Порядку № 100). Однак якщо протягом
останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна
плата обчислюється виходячи з виплат за
попередні два місяці роботи. Якщо й протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно
до останнього абзацу п. 4 Порядку № 100.
Тому середньоденний заробіток працівника необхідно розраховувати виходячи
зі встановленого йому посадового окладу
(наприклад, 7000 грн), помноживши його
на два місяці та розділивши зазначену суму
на загальну кількість робочих днів у серпні
та вересні, а саме:
(7000,00 грн × 2 міс.) ÷ (22 роб. дн. +
+ 21 роб. дн.) = 325,58 грн.
Працівник подав заяву про на
дання йому щорічної відпустки
з 29.09.2017 р. тривалістю 24 ка
лендарних дні. Його посадовий оклад за
штатним розписом становить 6200,00 грн.
Розрахунковий період: вересень 2016 р. –
серпень 2017 р. У розрахунковому періоді працівник працював неповний робочий тиждень, в нього були простої та
прогули, період непрацездатності та від
пустка без збереження зарплати, а саме:
— з 26.09.2016 р. по 30.09.2016 р. (п’ять
календарних днів) — відпустка без збе
реження зарплати;
— з 03.10.2016 р. по 30.12.2016 р. — на
підприємстві було встановлено непов
ний робочий тиждень з неробочими
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п’ятницями (у зазначеному періоді з незалежних від працівника причин він відпра
цював 52 к. дн., на який припало 12 неробочих п’ятниць);
• з 01.02.207 р. по 29.02.2017 р.
(29 к. дн.) — на підприємстві було вста
новлено простій не з вини працівника;
• з 14.03.2017 р. по 23.03.2017 р.
(10 к. дн.) — працівник хворів;
• 25.08.2017 р. (1 к. дн.) — у праців
ника був прогул з його вини.
Загальна сума нарахованої працівни
ку в розрахунковому періоді зарплати,
з урахуванням «лікарняних» та за винят
ком часу простою підприємства, стано
вить 70 200,00 грн. Як у такій ситуації
розрахувати суму його відпускних?
Відповідно до п. 2 Порядку № 100
з 12-місячного розрахункового періоду для розрахунку відпускних
виключаємо:
• встановлені законодавством святкові
та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) — 11 к. дн.;
• період відпустки без збереження зар
плати — 5 к. дн.;
• час простою не з вини працівника —
29 к. дн.;
• період роботи в режимі неповного робочого тижня з незалежних від працівника
причин — 12 к. дн. (дні, в які працівник не
працював).
До розрахункового періоду відповідно
до п. 3 Порядку № 100 не включається час
прогулу та тимчасової непрацездатності.
З урахуванням наведеного, порядок обчислення суми відпускних для оплати щорічної відпустки такий:
• визначаємо кількість календарних
днів у розрахунковому періоді:
365 – 11 – 5 – 29 – 12= 308 к. дн.;
• розраховуємо середньоденну зарплату:
70 200,00 ÷ 308 к. дн. = 227,92 грн;
• розраховуємо суму відпускних:
227,92 × 24 к. дн.= 5470,08 грн.
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Працівник звільняється 03.10.2017 р.
у зв’язку з виходом на пенсію, але пе
ред цим йде у відпустку з 20.09.2017 р.
по 03.10.2017 р. Проте в нього ще залиши
лося 10 днів невикористаної відпустки.
Яким є розрахунковий період для обчис
лення компенсації за дні невикористаної
відпустки?
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ріодів для їх оплати два: з 01.10.2016 р. по
30.09.2017 р. — для оплати часу щорічної
відпустки; з 01.11.2016 р. по 31.10.2017 р. —
додаткової.
Працівниця перебувала у відпустці
для догляду за дитиною до досяг
нення нею трирічного віку, після
закінчення якої, а саме 15.09.2017 р., ви
йшла на роботу. У відпустку працівниця
йде 25.09.2017 р. Як визначити розрахун
ковий період для оплати часу відпустки?

Дванадцятимісячний розрахунковий період для обчислення компенсації за невикористану відпустку
відліковується з місяця, що передує місяцю  
Відповідно до п. 2 Порядку № 100 для
виплати компенсації (п. 2 Порядку № 100).
обчислення середньої зарплати за
Таким чином, розрахунковим періодом
час відпусток розрахунковий період
для обчислення компенсації за невикористані дні щорічної відпустки буде період з становить 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки.
01.10.2016 р. до 30.09.2017 р.
Однак час, протягом якого працівники згідно
Після закінчення щорічної від з чинним законодавством або з інших попустки працівниці часто відразу важних причин не працювали і за ними не
йдуть у додаткову соціальну від зберігався заробіток або зберігався часткопустку. Зазвичай надання обох відпусток во, виключається із розрахункового періоду.
Жінка, якій надано відпустку для догляду
оформляється одним наказом. Для оплати
часу цих відпусток береться один розра за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, перебуває із підприємством у трудових
хунковий період чи два?
відносинах. Тому розрахунковий період для
Міністерство соціальної політики оплати часу відпустки становить 12 каленУкраїни в листі від 19.06.2017 р. дарних місяців роботи, що передують місяцю
№ 1692/0/101-17 роз’яснило, що надання відпустки, або з 01.09.2016 р. по
розрахунковий період для обчислення се- 31.08.2017 р. Однак з нього слід виключати
редньої заробітної плати за час відпусток час відпустки для догляду за дитиною до
залежить не від місяця видання наказу та досягнення нею трирічного віку — також
кількості цих наказів, а від того, в якому з 01.09.2016 р. по 31.08.2017 р.
За відсутності доходу у розрахунковому
саме календарному місяці згідно з наказом
періоді середня зарплата обчислюється з окпрацівникові надається відпустка.
Таким чином, якщо щорічна та додат- ладу (п. 4 Порядку № 100).
Якщо б відпустка розпочиналася, наприк
кова відпустка розпочинаються в одному
місяці, наприклад, 1 жовтня — щорічна, лад, у жовтні, то розрахунковий період
а 25 жовтня — додаткова, то розрахунковий становив би з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р.,
період для їх оплати один: з 01.10.2016 р. з якого виключається час відпустки для допо 30.09.2017 р. Якщо щорічна й додаткова гляду за дитиною. У цьому випадку середня
відпустка розпочинаються в різних місяцях, зарплата визначалася б за календарні дні
наприклад, 13 жовтня — щорічна, а 6 лис- з дати виходу на роботу та із заробітку за
топада — додаткова, то розрахункових пе- час роботи у вересні.
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Сегодня в рубрике:

Работа по вызову:
возможно ли?

c. 25

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

РОБОТА

за викликом:
чи можливо?
Дедалі частіше роботодавці намагаються використовувати так
звані нетипові форми зайнятості, передбачені чинним законодавством. Це, зокрема, гнучкий режим робочого часу, поділ
робочого дня на частини, надомна або віддалена робота тощо.
У деяких випадках про їх запровадження йдеться в нормативно-правових актах, які затверджено ще за радянських часів
і які на сьогодні морально застаріли. Проте сучасність диктує
свої правила, тому значної актуальності набуває така форма
використання праці, як робота за викликом. Про можливість
та правомірність її застосування — у статті
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П

ередусім зауважимо, що під поняттям
«робота за викликом» розглядатимемо ситуацію, коли працівник виходить на роботу на вимогу роботодавця тільки в тому разі, коли він потрібен, тобто на
кшталт: є замовлення — виходить на роботу,
немає замовлень — перебуває вдома.
На жаль, мусимо констатувати, що питання стосовно укладення договорів про
роботу за викликом є дискусійним, і ознаки
таких відносин повною мірою не відповідають ознакам трудових відносин, визначених КЗпП. Для порівняння зазначимо, що
в багатьох зарубіжних країнах робота за
викликом регламентована на законодавчому
рівні. Однак чинне законодавство України
не містить ані визначення такого поняття,
ані шляхів правового врегулювання такої
форми зайнятості. Тож що передбачає робота
за викликом у нашій країні?
Згідно зі ст. 15 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI
державна політика зайнятості населення
базується на певних принципах: зокрема,
сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального захисту населення від безробіття,
забезпечення рівних можливостей населення в реалізації конституційного права
на працю тощо.
Зважаючи на ці норми можна зробити вис
новок, що укладення договорів про роботу
за викликом може розглядатися як альтернатива безробіттю. А от про конституційне
право особи йдеться у ст. 43 Конституції
України, відповідно до якої кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Цією ж статтею обумовлено, що держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю, гарантує
рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності. А також передбачає
право кожного на належні, безпечні та здо-
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рові умови праці, на заробітну плату, не
нижчу від визначеної законом, а право на
своєчасне одержання винагороди за працю
захищається законом. Отже, особа має право
заробляти собі на життя шляхом укладення
договорів про працю, яку вона вільно обирає. Однак ідеться про укладення договору
відповідно до трудового законодавства, яке
не містить роз’яснень щодо договорів про
роботу за викликом. Отже, вже на першому етапі виявлена невідповідність нормам
трудового права.

Заборона на укладення договорів
про роботу за викликом
Нагадаємо, що відповідно до ст. 21 КЗпП
трудовим договором є угода між працівником
і роботодавцем — власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим
ним органом чи фізичною особою, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові,
а роботодавець зобов’язується виплачувати
працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Якщо розглядати окремі норми цієї статті,
стає зрозумілим, що для застосування такої
нестандартної форми зайнятості в чинному
законодавстві існує чимало заборон. Поперше, під час кожного виклику на роботу
початок, закінчення та тривалість роботи не
встановлюються заздалегідь, а отже, правила
внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві, не можуть поширюватися на такого працівника. Адже, нагадаємо,
що відповідно до ст. 29 КЗпП до початку
роботи за укладеним трудовим договором
роботодавець, окрім іншого, зобов’язаний
ознайомити працівника з правилами внут
рішнього трудового розпорядку.
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По-друге, у разі виклику працівника на
роботу загальна тривалість робочого дня
та його закінчення встановлюються не за
угодою сторін, а за одноосібним рішенням
роботодавця, що є порушенням прав працівника.
По-третє, виклик ініціює виключно роботодавець. У словосполученні «робота за
викликом» міститься неприхований зміст,
що правом викликати для її виконання володіє роботодавець, адже роботу надає саме
він, а викликом, відповідно до Академічного тлумачного словника української мови,
вважається «прохання або вимога з’явитися
куди-небудь». І це, на думку автора, є найголовнішою особливістю роботи за викликом:
роботодавець може викликати працівника на
роботу за власною ініціативою в будь-який
час незалежно від можливостей останньо1
го . За таких умов відповідно до ст. 32 КЗпП
роботодавець має попереджати працівника
не менш як за два місяці, адже ініціює виклик саме він. Це також стосується і режимів
роботи, про які йшлося вище.
Окрім зазначеного, у разі виклику працівника на роботу роботодавцем може надаватися робота, яка виконуватиметься
впродовж меншого проміжку робочого часу,
ніж визначено законодавством, тобто вона
становитиме менше нормальної тривалості
робочого часу — 40 годин на тиждень. Але
шляхи виходу із цієї ситуації відповідно до
КЗпП існують.

Альтернатива роботі за викликом
Неповний робочий час
Стаття 56 КЗпП дає змогу встановити
працівнику неповний робочий час. Адже
за угодою між працівником роботодавцем
може встановлюватися як під час прийняття
1 Наголосимо, що використання примусової праці
забороняється.
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на роботу, так і згодом неповний робочий
день або неповний робочий тиждень.
За умови укладення трудового договору
з неповним робочим часом працівник має
відпрацювати обумовлену сторонами тривалість робочого часу, за яку отримуватиме
заробітну плату за пропорційно відпрацьований час. Але і в цьому випадку все одно
постає невирішене питання щодо обумовленої тривалості робочого часу та періоду,
коли, наприклад, замовлень немає.
Оскільки, як зазначалося вище, поняття
«робота за викликом» чинним законодавством не визначено, на законодавчому рівні
періоди відсутності роботи слід оформляти
простоєм (ст. 34 та 113 КЗпП).
На практиці роботодавці під час оформлення роботи за викликом відповідно до
норм трудового права часто укладають
з працівниками строкові трудові договори
або, у разі заміни працівника, приймають
іншого на роботу за сумісництвом. Тож під
час оформлення таких договорів не слід забувати про відмінності між ними.

Строковий трудовий договір
Строкові трудові договори укладаються
тільки в тих випадках, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Наприклад, якщо підприємство
займається заміною вікон, але взимку замовлень немає, з працівником, який виконуує
таку роботу, може бути укладено строковий
трудовий договір відповідно до ст. 23 КЗпП,
адже характер виконуваної роботи є однією
з підстав для його укладення.
Строк трудового договору в цьому випадку може визначатися одразу, а може
бути зумовлений закінченням виконання
роботи. Умова про строковість трудового договору обов’язково має бути вказана
в заяві працівника та розпорядчому документі підприємства (наказі про прийняття
на роботу).
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Окрім цього, з працівниками можуть
бути укладені строкові трудові договори,
підставою для яких є умови виконання роботи, інтереси працівника та інші випадки,
передбачені законодавчими актами.

Робота за сумісництвом
Щодо роботи за сумісництвом зауважимо,
що згідно зі ст. 21 КЗпП працівник має право
реалізувати свої здібності до продуктивної
та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на
кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або
угодою сторін. Тобто якщо роботодавець під
виглядом оформлення трудового договору
вирішив викликати працівника на роботу,
слід пам’ятати, що сумісництвом вважається
виконання працівником, крім своєї основ
ної, іншої регулярної оплачуваної роботи
на умовах трудового договору у вільний
від основної роботи час на тому самому або
іншому підприємстві, в установі, організації
або в громадянина за наймом.
Як відомо, у разі роботи за сумісництвом
з працівником укладається трудовий договір. Сумісництво може бути як зовнішнім,
так і внутрішнім, тобто договір укладається
як з іншим підприємством, так і з підприємством, з яким працівник вже перебуває
в трудових відносинах. І знову ж таки йдеться
про укладення трудового договору.
Порядок роботи сумісників та оплата їх
праці регулюється постановою КМУ «Про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій»
від 03.04.1993 р. № 245 (далі — Постанова
№ 245) та Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства
праці, Міністерства юстиції та Міністерства
фінансів України від 28.06.1993 р. № 43
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(далі — Положення № 43). Але нагадаємо,
що ці нормативно-правові акти регулюють
питання сумісництва тільки працівників державних підприємств, установ та організацій.
За консультацією фахівців Міністерства соціальної політики України, для врегулювання умов роботи за сумісництвом працівників
підприємств недержавної форми власності
також доцільно керуватися положеннями
Постанови № 245 та Положенням № 43,
оскільки для таких підприємств окремий
нормативно-правовий акт, який би регулював ці питання, відсутній.
Варто пам’ятати, що конкретний перелік обов’язків визначається посадовими
(робочими) інструкціями працівників усіх
категорій, які розробляються та затверджуються роботодавцями на основі типової
кваліфікаційної характеристики, ураховуючи
конкретні завдання та обов’язки, функції,
права, відповідальність працівників цих
груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації відповідно
до загальних положень Випуску 1 «Професії
працівникiв, що є загальними для всіх видiв
економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336.
Усе це оформляється в розрізі трудового
права, що тягне за собою обов’язок роботодавця укладати з працівником трудовий
договір, що оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомляти
податковий орган про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Гнучкий режим робочого часу
Наголосимо ще на такому важливому
моменті, як режим роботи. За умови укладення трудового договору з працівником, крім
неповного робочого часу, може бути також
обумовлений гнучкий режим роботи. Такий
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режим є нестандартним видом зайнятості,
однак, незважаючи на недостатність його
врегулювання на законодавчому рівні, деякі
підприємства країни його застосовують.
Використовується він для працівників, які
виконують свої обов’язки на робочому місці
на території підприємства, але їх обов’язкова
присутність вимагається не протягом усього
робочого дня або тижня. Частину робочого
часу такі працівники планують на свій розсуд і можуть розпочати й закінчити свій
робочий день на кілька годин пізніше або
раніше, дотримуючись установленої для них
загальної тривалості робочого дня або тижня. Зрозуміло, що гнучкий режим робочого
часу (далі — ГРРЧ) не може застосовуватися
для працівників, робота яких відбувається
в чітко визначений час.
Правовими підставами для його запровадження є ст. 13 КЗпП та ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від
01.07.1993 р. № 3356-ХІІ, згідно з якими
питання режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку встановлюються
в колективному договорі.
Під час запровадження ГРРЧ роботодавці
можуть керуватися Методичними рекомендаціями щодо встановлення гнучкого режиму
робочого часу, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359 (далі — Методичні
рекомендації). Відповідно до цих Рекомендацій ГРРЧ — це така форма організації праці,
за якою для деяких категорій працівників,
для працівників окремих підприємств або
їх структурних підрозділів встановлюється
режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого
часу впродовж робочого дня.
Відповідно до ст. 57, 60 та 66 КЗпП роботодавець за погодженням із профспілковою організацією встановлює в правилах
внутрішнього трудового розпорядку час
початку та закінчення щоденної роботи
(зміни) як у цілому для підприємства, так
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і для окремих структурних підрозділів або
категорій працівників, порядок розподілу
робочого дня (зміни) на частини, час початку та закінчення перерв для відпочинку
й харчування.
За будь-якого режиму робочого часу
обов’язково мають виконуватися вимоги
ст. 50 КЗпП, згідно з якою нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень. Для
працівників певних категорій, перелічених
у ст. 51 КЗпП, установлюється скорочена
тривалість робочого часу, яка зберігається
в разі застосування для таких працівників
ГРРЧ.
Якщо встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути
додержана, за погодженням із профспілкою
допускається встановлення підсумованого
обліку робочого часу з тим, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих
годин (ст. 61 КЗпП).
ГРРЧ встановлюється під час прийняття
на роботу або згодом за угодою між працівником і роботодавцем. Як зазначено
в п. 1.5 Методичних рекомендацій, ГРРЧ не
тягне за собою змін у нормуванні та оплаті
праці працівників, не впливає на порядок
нарахування та розмір доплат, премій, не
надає пільг в обчисленні стажу роботи (у т. ч.
спеціального) та не зачіпає інших трудових
прав працівників. І це логічно, адже запровадження ГРРЧ вже є певною пільгою.
Робочий час в умовах ГРРЧ поділяється
на такі складові:
• фіксований час — час, коли працівник
обов’язково має перебувати на робочому
місці та виконувати свої виробничі функції;
• змінний час — час, коли працівник на
свій розсуд може починати й закінчувати
свій робочий день (зміну). Як правило, це
одна-дві години перед початком (закінченням) зміни та час перерви на відпочинок
і харчування;
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• час перерви на відпочинок і харчування — час, який працівник використовує на
власний розсуд і протягом якого може бути
відсутнім на робочому місці. Перерва може
тривати від 30 хвилин до двох годин на зміну.
Робота працівників може бути організована шляхом запровадження:
• поденного обліку робочого часу;
• підсумованого обліку робочого часу.
За поденного обліку робочого часу працівники дотримуються тривалості робочого
дня, визначеної правилами внутрішнього
трудового розпорядку, облік робочого часу
ведеться поденно. За цих умов працівнику
встановлюється фіксований та змінний
час протягом дня. За підсумованого обліку
вони зобов’язані повністю відпрацювати
встановлену кількість робочих годин в обліковому періоді, який прийнято для підсумованого обліку робочого часу (тиждень,
місяць, квартал, рік тощо). Тривалість роботи в окремі дні може бути меншою або
більшою порівняно з тривалістю робочого
дня, установленою правилами внутрішнього
трудового розпорядку.
Деякі нюанси роботи за ГРРЧ подібні до
роботи за викликом, однак той аспект, що
працівники можуть вирішувати питання часу
початку, закінчення та тривалості робочого
часу впродовж робочого дня самостійно, на
власний розсуд, суперечить роботі за вик
ликом, адже питання виклику на роботу
вирішується виключно роботодавцем. Окрім
цього, за ГРРЧ відсутність працівника на
робочому місці у фіксований час без поважних причин вважається порушенням
трудової дисципліни.

Договір цивільно-правового
характеру
Оскільки трудове законодавство містить
чимало нюансів, несумісних з роботою за
викликом, рекомендуємо такий договір
замінити договором на іншій юридичній
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підставі. Це виконання роботи за договором
цивільно-правового характеру. Відповідно
до норм ст. 626 Цивільного кодексу України
цивільно-правовим договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована
на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків. Порівняно
з КЗпП, за яким сторонами трудового договору є працівник і роботодавець, сторонами
цивільно-правового договору виступають
замовник та виконавець.
Виконавець, на відміну від працівника,
не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно
організовує свою роботу (якщо інше не
передбачено цивільно-правовим договором) і виконує її на власний ризик.
Питання використання матеріалів та інструментів, необхідних для надання послуг або виконання робіт, визначається
умовами цивільно-правового договору.
Законодавство про працю на такі відносини
не поширюється. На цьому наголошують
фахівці Міністерства соціальної політики
України у своїх листах.
Зокрема, в листі від 23.05.2017 р.
№ 10620/0/2-17/13 вони рекомендують,
що в разі виконання роботи, що має ознаки, притаманні трудовим відносинам,
з особою слід укладати трудовий договір.
Характерними ознаками трудових відносин є систематична виплата заробітної
плати за процес праці (а не її результат);
підпорядкування правилам внутрішнього
трудового розпорядку; виконання роботи за професією (посадою), визначеною
Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010,
затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327; обов’язок
роботодавця надати робоче місце; дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації з урахуванням
Закону України «Про охорону праці» від
14.10.1992 р. № 2694-XII тощо.

Сегодня в рубрике:

Работы в вечернее
и ночное время:
организация и оплата

c. 31

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

РАБОТЫ

в вечернее и ночное
время: организация
и оплата

Вопросы относительно работ в вечернее и ночное время
в связи с особенностями их регламентации продолжают
вызывать интерес читателей журнала. Систематизировано
об организации и оплате этих работ, о документировании
установления и введения соответствующих доплат — в статье
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Р

аботы в вечернее и ночное время нормативно и практически сложились
в трех видах:
• в ночное время;
• в вечернее время;
• в вечернюю и ночную смены.
Для обеспечения правомерности проведения и компенсации этих работ уточним
необходимые законодательные и договорные нормы.

Законодательная база
Украины
Из работ в вечернее и ночное время нормами законодательства, а именно ст. 54,
172, 175, 176, 192 и 108 КЗоТ, регулируется
только работа в ночное время. Согласно
части третей ст. 54 КЗоТ ночным считается
время с 10 часов вечера до 6 часов утра.
И, как указано в части первой ст. 54 КЗоТ,
при работе в ночное время установленная
продолжительность работы (смены) сокращается на один час. Это правило не распространяется на работников, для которых
ст. 51 КЗоТ уже предусмотрено сокращение
рабочего времени. Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной в тех
случаях, когда это необходимо по условиям
производства, в частности на непрерывных
производствах, а также на сменных работах
при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем (часть вторая ст. 54 КЗоТ).
В письме Министерства социальной политики Украины от 18.06.2013 г. № 512/13/15513 относительно сокращения ночной работы
на один час сообщается следующее: «При
работе в ночное время может сокращаться
только продолжительность смены, а недельная норма часов рабочего времени не
сокращается. То есть в одну ночь продолжительность работы может быть сокращена
на один час, а через несколько дней на это
же время должна быть продолжена про-
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должительность работы в дневное время.
Поэтому сокращение продолжительности
работы в ночное время проводится в пределах установленного работнику режима рабочего времени. Графики сменности должны
обеспечить отработку 40-часовой рабочей
недели. Продолжительность работы не сокращается в случае, когда работник принят
для работы только в ночные смены».
Заметим, что поскольку согласно закону
продолжительность ночной работы уравнивается с дневной при необходимости такого
уравнивания по условиям производства,
то норма о сокращении ночной работы
на один час не находит практического
применения.
Ограничения и запрещения по привлечению к работе в ночное время предусмот
рены в порядке охраны труда отдельных
категорий работающих. Так, согласно ст. 172
КЗоТ привлечение инвалидов к работе в ночное время (как и к сверхурочным работам)
без их согласия не допускается.
Статьей 175 КЗоТ предусмотрено, что
привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где
это вызывается особой необходимостью и
разрешается в качестве временной меры.
Перечень таких отраслей и видов работ
с указанием максимальных сроков применения труда женщин в ночное время
утверждается КМУ. Эти ограничения не
распространяются на женщин, работающих
на предприятиях, где заняты лишь члены
одной семьи.
К настоящему времени перечень отраслей и видов работ с привлечением женщин
к работам в ночное время КМУ не утвержден.
«Это дает основание для вывода о том, что
при наличии взаимного согласия сторон трудового договора применение труда женщин
в ночное время допускается. Только при отсутствии согласия женщины собственник не
имеет права, в том числе и в порядке, преду
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смотренном частью третьей статьи 32 КЗоТ,
привлекать женщин к работе в ночное время», указано в п. 2 Комментария1 к ст. 175
КЗоТ. Согласие женщины на выполнение
работы в ночное время должно быть выражено при ознакомлении с соответствующим приказом по предприятию, в котором
администрация обязана мотивировать это
решение особой необходимостью и временной мерой.
Статьей 7 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-XII предусмотрено, что в коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон о режиме работы, продолжительности рабочего времени
и времени отдыха. С учетом этой нормы
вопросы о привлечении женщин к работе
в ночное время могут быть урегулированы
в коллективном договоре.
Запрещается привлекать к работе
в ночное время:
• беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
(ст. 176 КЗоТ);
• лиц моложе 18 лет (ст. 192 КЗоТ).
Работа в ночное время (ст. 54 КЗоТ) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным
договором, но не ниже 20 % тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы
в ночное время (ст. 108 КЗоТ).
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины» от 06.12.2016 г. № 1774-VIII Закон
Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 г.
№ 108/95-ВР (далее — Закон об оплате труда)
дополнен статьей «Гарантии обеспечения
минимальной заработной платы».
Статьей 31 Закона об оплате труда, в частности, предусмотрено, что при исчислении

размера заработной платы работника для
обеспечения ее минимального размера, наряду с другими выплатами, не учитываются
и доплаты за работу в ночное время.

1 Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический
комментарий к законодательству Украины о труде. — 11-е
изд., — К.: Правова єдність, 2010. — с. 420.

Договорная нормативная
база
Работа в вечернее и ночное время регулируется коллективными соглашениями
и коллективными договорами. Так, по Генеральному соглашению о регулировании
основных принципов и норм реализации
социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2016–2017
годы (пп. 2.7) для предприятий, учреждений
и организаций (кроме бюджетной сферы)
в отраслевых, территориальных соглашениях
и коллективных договорах в приложении 3
к Соглашению предусмотрены, в частности,
такие доплаты:
• за работу в вечернее время с 18 до
22 часов (при многосменном режиме работы) — в размере 20 % часовой тарифной
ставки (оклада, должностного оклада) за
каждый час работы в такое время;
• за работу в ночное время — в размере 35 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы
в это время.
В отраслевых и территориальных
соглашениях эти же виды доплат преду
сматриваются в более высоких размерах.
И, кроме того, в этих соглашениях преду
сматриваются доплаты за работу в вечернюю и ночную смены.
Так, в Отраслевом соглашении между
Публичным акционерным обществом «Государственная продовольственно-зерновая
корпорация Украины», Государственной
акционерной компанией «Хлеб Украины»,
объединением предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» и
Профс оюзом работников агропромыш-
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ленного комплекса Украины на 2014–2016
годы (действует до заключения нового)
предусмотрены, кроме доплат за вечерние
и ночные часы работы, также доплаты за
работу в вечернюю и ночную смены (пп. 6.9
и приложение 6 к Соглашению). Размеры
этих доплат составляют 20 % и 40 % часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы соответственно
в вечернюю и ночную смену. Доплаты за
ночные часы работы в размере от 40 % до
75 % тарифной ставки устанавливаются
в зависимости от вида производства.
В Отраслевом соглашении предусмотрены
и организационные определения вечерней
и ночной смен.

и Секретариата ВЦСПС «О порядке применения доплат и предоставления дополнительных отпусков за работу в вечернюю
и ночную смены, предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР
и ВЦСПС от 12 февраля 1987 года № 194»
от 07.05.1987 г. № 14/14-38 и разъяснение
от 17.03.1989 г. № 6/6-140 подписантов этого
постановления о его применении.
Этими нормативными актами определено
следующее:
• доплаты за работу в вечернюю и ночную смены вводятся только для работников,
занятых в многосменном режиме. Такие
доплаты вводятся взамен дополнительной
оплаты труда за работу в ночное время;
• многосменным считается такой режим,
когда на предприятии (в организации) или
в его подразделениях (производствах, цехах,
отделах, участках и т. п.) в течение суток
работа организована в две и более смены (включая непрерывные производства),
продолжительность каждой из которых не
менее установленной законодательством
продолжительности рабочего дня; при этом
работники чередуются по сменам равномерно, как правило, через неделю в часы,
определенные графиками сменности;
• смена, в которой не менее 50 % рабочего времени приходится на ночное время,
считается ночной (ночным является время
с 10 вечера до 6 часов утра); смена, непос
редственно предшествующая ночной, считается вечерней;
• при работе с двухсменным режимом (по
12, 11, 10 часов и т. п.) доплаты за ночную
смену производятся за каждый час работы
только в одной смене в сутки, в которой не
менее 50 % рабочего времени приходится
на ночное время;
• иные режимы работы (разделение рабочего дня на части, суточные дежурства
и т. п.) к многосменному режиму не относятся; для работников, занятых в таких
режимах, сохраняется действующий порядок

Нормативные акты бывшего
Союза ССР
Как видим, договорными нормами, кроме
доплат за работу в ночное время, предусмат
риваются и доплаты за работу в вечернее
время (Генеральное и отраслевые соглашения), а также доплаты за работу в вечерние
и ночные смены (отраслевые соглашения).
И в этих коллективных соглашениях усло
вием установления доплат за работу в вечернее время, в вечернюю и ночную смены
определен многосменный режим работы.
Такой режим работы законодательством
Украины не урегулирован.
Согласно постановлению Верховного
Совета Украины «О порядке временного
действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза ССР»
от 12.09.1991 г. № 1545-XII в Украине действуют законодательные акты Союза ССР
по вопросам, не урегулированным законодательством Украины, в части, не противоречащей Конституции и законам Украины.
Как следствие, по вопросам рассматриваемых доплат действующими в Украине
являются постановление Госкомтруда СССР
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дополнительной оплаты за работу в ночное
время и другие компенсации в зависимости
от условий труда.

Нормы в коллективном договоре
Законодательные и базовые договорные
нормы о работе в вечернее и ночное время (а в основном это нормы о доплатах за
эти работы) на предприятии реализуются
в коллективном договоре. На установление
в коллективном договоре, в частности, условий введения и размеров доплат указывается
в части первой ст. 97 КЗоТ. При незаключении коллективного договора работодатель
согласовывает эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации
(профсоюзным представителем), а в случае
его отсутствия — с другим уполномоченным
на представительство трудовым коллективом органом.
Обязательство стороны работодателя по
установлению доплат за работу в вечернее
и ночное время в коллективном договоре
предприятия определяется в Положении
об установлении доплат к тарифным ставкам и должностным окладам (приложении
к договору). При разработке этого Положения предприятия, находящиеся в сфере
действия сторон генерального, отраслевого
(межотраслевого), территориального соглашений, руководствуются нормами этих
соглашений. Если предприятие находится
вне сферы действия сторон, подписавших
эти соглашения, то соответствующие нормы
соглашений могут использоваться предприятием как ориентиры.
Размер доплат за часы работы в вечернее и ночное время, как предусмотрено
в нормах коллективных соглашений, устанавливаются в процентах к часовой тарифной
ставке (окладу).
Напомним, что по методологии коллективных соглашений (отраслевых, межот
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раслевых) часовая тарифная ставка — это
частное от деления размера месячной тарифной ставки на среднемесячную норму
рабочего времени. Часовая тарифная ставка
применяется как первичная и единственная
расчетная величина для начисления зарплаты
работникам с почасовой повременной системой оплаты труда. Эта расчетная величина
используется, как правило, для категорий
рабочих, тарифицируемых по квалификационным разрядам (для рабочих-разрядников)
и может по нормам отраслевых соглашений
использоваться и для отдельных профессий
рабочих-неразрядников.
Оклад (месячный, должностной) как первичная расчетная величина применяется
для начисления зарплаты работникам с повременной системой оплаты труда по месячным окладам. Такая система оплаты
труда используется для категории служащих
(руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих) и, как
правило, для рабочих-неразрядников. Для
ежемесячного начисления зарплаты часовая
тарифная ставка — это уже вторичная расчетная величина. Но порядок определения
часовой тарифной ставки при оплате труда
по месячным окладам не урегулирован ни
законодательством, ни коллективными соглашениями. Это исключительная компетенция коллективного договора.
Министерство социальной политики
Украины в письме от 17.02.2012 г. № 51/13/
116-12 указывало, что часовая тарифная
ставка исчисляется как частное от деления
размера месячного оклада на месячную
норму часов: при поденном учете рабочего
времени — на календарную норму, а при
суммированном учете — на норму по утвержденному графику работы (см. также
с. 51 этого номера. — Прим. ред.).
Именно этот порядок расчета часовых
тарифных ставок по месячным окладам
предусматривается в коллективном договоре,
в частности для исчисления доплат за ра-
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боту в вечерние и ночные часы, в вечерние
и ночные смены с особенностями расчетов
при суммированном учете рабочего времени.
В приложении 1 приведен фрагмент коллективного договора с примерными обязательствами работодателя относительно
работы в вечернее и ночное время на
условном предприятии отрасли хлебопродуктов. Приводится формулировка пункта
коллективного договора о привлечении
к этим работам женщин и фрагмент Положения об установлении доплат к тарифным
ставкам и должностным окладам (приложения к коллективному договору) по доплатам
за работу в вечернее и ночное время.

Выбор оптимального вида
доплат и документирование
их введения
В разработке по коллективному договору
(приложение 1) рассматривается случай,
когда на многоотраслевом предприятии отрасли хлебопродуктов применяются все три
вида доплат за работу в вечернее и ночное
время, а именно:
• доплаты за работу в ночное время (могут устанавливаться наряду с доплатами за
вечерние часы работы, если такие доплаты
предусмотрены на предприятии);
• доплаты за вечерние часы работы (применяются наряду с доплатами за ночные
часы работы);
• доплаты за работу в вечернюю и ночную смены (исключают доплаты за ночные
и вечерние часы работы).
В этих вариантных условиях определяются
практические подходы к выбору оптимального вида доплат.
Предполагается, что в оптимальном виде
доплат для определенных производственных
(виды производств) и организационных (режимы суточной работы по сменам) условий
размер доплат самый высокий.
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В условном примере (см. с. 43) представлено три вида производств (хлебопекарное,
мукомольное, хлебоприемное) и применяются трех- и двухсменные режимы работы.
По условиям производства перерывы для
отдыха и питания не установлены и продолжительность смены (8 и 12 часов) равна продолжительности рабочего времени
в смене. Средства на оплату труда позволяют
вводить доплаты любого предусмотренного
коллективным договором размера.
Общий расчетный критерий выбора доплат — наибольшее количество часовых
тарифных ставок в суточном размере доплат.
Исходя из начала и окончания смен, часов
работы с доплатами и установленного процента доплат, определяется размер доплат
на смену и на сутки в количестве часовых
тарифных ставок. Размер доплат по каждой
смене рассчитывается умножением количества часов работы с доплатами на процент
доплат, деленный на 100. Размер доплат
за сутки складывается из их размеров по
сменам.
Например (пп. 3.1 приложения к приказу),
при трехсменной 8-часовой работе за вечернюю смену (с 16 до 24 часов) количество
часов работы с доплатами составит 8 часов.
При установлении доплаты за каждый час
работы в размере 20 % в этой смене размер
доплат за всю смену составит 1,6 часовых
тарифных ставок (8 часов × 20 ÷ 100).
При установлении доплаты за ночную
смену в размере 40 % за эту смену размер
доплат составит 3,2 часовых тарифных ставок
(8 часов × 40 ÷ 100).
За сутки размер доплат составит 4,8 часовых тарифных ставок (1,6 + 3,2).
Как видим, с учетом нормативных положений доплаты производятся только за
часы вечерней и ночной смены. Ни вечерние,
ни ночные часы работы дополнительно не
оплачиваются.
Такие расчеты размеров доплат целесообразно оформлять в виде аналитической
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таблицы, утверждаемой соответствующим
приказом по предприятию.
В приложении 2 приводится пример приказа о введении доплат за работу в вечернее и ночное время по видам производств.
Такой приказ издается в тех случаях, когда
эти доплаты вводятся впервые или в связи
с изменением соответствующих норм коллективного договора.
Приказ основывается на нормах коллективного договора в части доплат за работу
в вечернее и ночное время (приложение 1
к статье) и на данных аналитических расчетов размеров доплат по производствам
предприятия (приложение к приказу).

Установление оптимальных
доплат в приказе
Из приложения 2 (приложение к приказу)
видно, что доплаты за работу в ночное время
(самые низкие по сравнению с другими)
приводятся как сравнительные данные. Для
работников хлебопекарного производства
Коллективным договором предприятия на
2017 г. предусмотрены доплаты за работу
в ночное время в размере 75 % часовой тарифной ставки (оклада). Эти доплаты более
высокие по сравнению с доплатами, преду
смотренными для работников других производств, где размер таких доплат составляет
40 %. Но для работников хлебопекарного
производства вводятся как оптимальные доплаты за работу в вечернее и ночное время.
При установлении таких доплат их суточный
размер составляет 6,8 часовых тарифных
ставок при круглосуточной трехсменной
работе. Это значительно превышает суточный размер доплат за работу в ночное время
(3,2 часовых тарифных ставок) и суточный
размер за работу в вечернюю и ночную смены (4,8 часовых тарифных ставок).
Для работников мукомольного производства при круглосуточной трехсменной
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работе суточный размер доплат за работу
в вечернюю и ночную смены (4,8 часовой
тарифной ставки) более высокий по сравнению с доплатами за работу в вечернее
и ночное время (4 часовых тарифных ставки в сутки). Поэтому для этих работников
вводятся доплаты за работу в вечернюю
и ночную смены.
В расчете по хлебоприемной деятельности при круглосуточной двухсменной
работе учтены такие нормы коллективного
договора:
• доплата за работу в вечернюю смену
(с 8 до 20 часов) не может устанавливаться
(такая доплата вводится вместо дополнительной оплаты за работу в ночное время,
а в смене с 8 до 20 часов ночного времени нет);
• может устанавливаться доплата за
12 часов ночной смены с 20 до 8 часов
(в этой смене часов ночного времени 66,7 %
смены, т. е. более 50 % рабочего времени).
Для работников хлебоприемной деятельности при круглосуточной трехсменной
и двухсменной работе размер доплат за работу в вечернюю и ночную смены (4,8 часовых
тарифных ставок в сутки) более высокий по
сравнению с доплатами за работу в вечернее
и ночное время (4 часовых тарифных ставки
в сутки). Поэтому для этих работников, как
и для работников мукомольного производства, вводятся доплаты за работы в вечернюю
и ночную смены.
Что касается доплат для работников пожарно-сторожевой охраны, то их работа
в режиме суточной смены к многосменному
режиму не относится. И поэтому для них
вводится единственно возможная доплата — доплата за работу в ночное время. При
этом размер доплат в сутки составит 3,2 часовых тарифных ставки по такому расчету:
8 × 0,4 (где 8 — часы работы с доплатами;
0,4 — размер доплаты в час в долях часовой
тарифной ставки).
Предложенная схема аналитического расчета размеров доплат за работы в вечернее
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и ночное время может быть применена для
выбора вида доплат на другом многоотраслевом предприятии с учетом других показателей режима работы и расчетных данных.
Например, работа может производиться
не в многосменном режиме, с другими временными точками отсчета начала и окончания смены, с перерывом для отдыха и питания и в связи с этим с меньшей продолжительностью сменного рабочего времени,
а также с другими предусмотренными коллективным договором размерами доплат.
Для небольшого предприятия с одним или
двумя видами производственной деятельности выбор вида доплат за работы в вечернее
и ночное время может быть произведен
только с учетом режима работы и наличия
средств на оплату труда, то есть без помощи
аналитических расчетов этих выплат.

в вечернее и ночное время, как и при оплате
сверхурочных работ, также не удваиваются.
Как отмечалось выше, для обеспечения
минимального размера заработной платы
(ст. 31 Закона об оплате труда) из доплат
за работы в вечернее и ночное время не
учитывается только доплата за ночные часы
работы (ст. 108 КЗоТ). А доплаты за работу
в вечернее время, в вечерние и ночные
смены включаются в заработную плату при
обеспечении ее минимального размера.

Двойная оплата труда
и обеспечение минимальной
зарплаты
Согласно ст. 106 КЗоТ как при повременной, так и при сдельной системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается
в двойном размере часовой тарифной ставки повременщика. Это значит, что доплаты
к тарифным ставкам за работу в вечерние
и ночные часы не удваиваются.
Согласно ст. 107 КЗоТ работа в праздничные и нерабочие дни (часть четвертая
ст. 73 КЗоТ) оплачивается в двойном размере: сдельщикам — по двойным сдельным
расценкам, а повременщикам — в размере двойной часовой или дневной ставки
(с особенностями расчета для работников,
получающих месячные оклады). Двойная
оплата за работу в выходные дни согласно
ст. 72 КЗоТ исчисляется по правилам ст. 107
КЗоТ. С учетом этих законодательных норм
при оплате работы в праздничные (нерабочие) и выходные дни доплаты за работу

Учет работы
Для учета использования рабочего времени применяется типовая форма № П-5
«Табель учета использования рабочего времени», утвержденная приказом Государственного комитета статистики Украины от
05.12.2008 г. № 489. В примечании 2 к этой
форме указано, что она носит рекомендательный характер и состоит из минимального
количества показателей, необходимых для
заполнения форм государственных статистических наблюдений. Она может быть
дополнена другими показателями, необходимыми для учета на предприятии.
В условных обозначениях к табелю учета рабочего времени кодом (буквенным
и цифровым) обозначены вечерние (соответственно «ВЧ» и «03») и ночные часы
работы (соответственно «РН» и «04»). Для
работы в вечерние и ночные смены код не
предусмотрен. Форма П-5 приказом по предприятию может быть дополнена показателем работы в вечернюю и ночную смены
с установлением кодов.
Надеемся, что систематизация нормативных материалов по организации и оплате
работ в вечернее и ночное время поможет
в обосновании соответствующих управленческих действий. А примеры выбора и документирования введения доплат подскажут
рациональные оптимальные решения.
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Приложение 1
Фрагменты коллективного договора с обязательствами работодателя
относительно работы в вечернее и ночное время
<...>
Раздел II. Обязательство Стороны работодателя
<...>
5. По оплате труда и техническому нормированию.
<...>
5.6. Тарифная система.
<...>
5.6.8. Для работников, получающих месячные оклады, при поденном учете рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять делением месячного оклада
на календарную месячную норму рабочего времени.
5.6.9. Для работников, получающих месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— при оплате работы, в том числе в праздничные (нерабочие), выходные дни,
вечернее и ночное время, делением месячного оклада на норму продолжительности
рабочего времени по утвержденным графикам работы соответствующего месяца.
<...>
5.7. Премии, вознаграждения, поощрительные выплаты.
5.7.1. Устанавливать (с учетом законодательной необходимости, режима
и условий труда, экономической целесообразности и наличия средств) доплаты
к тарифным ставкам (должностным окладам) согласно Положению об установлении доплат к тарифным ставкам и должностным окладам — приложение № 10
к Коллективному договору.
<...>
6. Охрана здоровья.
<...>
6.8. Согласовывать с профсоюзным комитетом привлечение женщин к работе
в ночное время при трехсменной работе в случае производственной необходимости.
К работе в ночное время не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.

<...>
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Круг работников, которым устанавливаются доплаты,
условия их установления и размеры доплат
3

Руководители, специалисты, профессионалы, технические служащие, рабочие.
Размер доплаты — 20 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час
работы в вечернее время
Руководители, специалисты, профессионалы, технические служащие, рабочие.
Размер доплаты — 75 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час
работы в ночное время для работников хлебопекарного производства;
40 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время
для работников других производств и служб
За работу в вечернюю
Руководители, специалисты, профессионалы, технические служащие, рабочие.
и ночную смены при
Размер доплаты: в вечернюю смену — 20 %, ночную смену — 40 % часовой
многосменном режиме работы тарифной ставки (оклада) за часы работы в соответствующей смене (такие
(ночной считается смена,
доплаты вводятся вместо дополнительной оплаты за работу в ночное время;
в которой не менее 50 %
при двухсменном режиме работы доплаты в размере 40 % вводятся только
рабочего времени
в одной смене, в которой не менее 50 % рабочего времени приходится
приходится на ночное
на ночное время); в тех случаях, когда вводимые доплаты за работу
время, вечерней —
в вечернюю или ночную смены меньше суммы дополнительной оплаты за часы
смена, непосредственно
работы в ночное время, сохраняется действующий порядок оплаты труда
предшествующая ночной)
за работу в ночное время
<…>

<…>
За работу в вечернее время
(с 18:00 до 22:00) при
многосменном режиме работы
За работу в ночное время
(с 22:00 до 6:00)

Наименование
и характеристика доплат
2

Главный экономист					

Голуб

Т. П. Голуб

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТРУДА

Примечание. Введение доплат, изменение их размеров, отмена доплат в установленном порядке производится приказом по предприятию.

9

8

7

№
п/п
1

Положение об установлении доплат к тарифным ставкам и должностным окладам
(фрагмент)

Приложение № 10
к Коллективному договору на 2017 г.
ПАО «Запорожский элеватор»
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Приложение 2
Пример приказа о введении доплат за работы в вечернее и ночное время
по видам производств
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
19.01.2017			

г. Запорожье			

№ 19-ОД

О введении доплат за работы в вечернее и ночное время
по видам производств
На предприятии производственные участки работают в многосменном режиме.
Участки хлебопекарного и мукомольного производств работают в трехсменном
8-часовом режиме без выходных дней. Производственный участок хлебоприемной деятельности — в двухсменном 8-часовом режиме с двумя выходными днями
в межзаготовительный период и в трехсменном 8-часовом режиме без выходных
дней в период заготовок зерна. Служба пожарно-сторожевой охраны работает
в режиме суточной смены, который к многосменному режиму не относится.
Коллективным договором на 2017 г. работникам хлебопекарного производства предусмотрен более высокий размер доплат за работу в ночные часы, чем
работникам других производств и служб — соответственно 75 % и 40 % часовой
тарифной ставки (оклада). Размеры других видов доплат (за работы в вечернее
время, за работу в вечернюю и ночную смены) для работников всех производств
и служб предусмотрены в одинаковом размере.
Экономической службой предприятия произведены аналитические расчеты
доплат за работы в вечернее и ночное время по производствам с многосменным
режимом работы.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь Положением о доплатах к тарифным
ставкам (окладам) к Коллективному договору на 2017 г., с целью оптимального
выбора видов доплат за работу в вечернее и ночное время, а также с учетом наличия средств на оплату труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить аналитические расчеты размеров доплат по видам за работы
в вечернее и ночное время по производствам с многосменным режимом работы —
приложение к приказу.
2. Ввести с 01.01.2017 г. доплаты за работу в вечернее и ночное время на
базе аналитических расчетов (п. 1 настоящего приказа) и утвердить оптимальные
размеры этих доплат:
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2.1. Работникам производственного участка хлебопекарного производства —
доплату за работу в вечернее (с 18 до 22 часов) и ночное (с 22 до 6 часов) время
в размере соответственно 20 % и 75 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый
час работы в это время.
2.2. Работникам мукомольного производства и хлебоприемной деятельности —
доплаты за работу в вечернюю и ночную смены в размере соответственно 20 %
и 40 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в этих сменах.
2.3. Работникам службы пожарно-сторожевой охраны — доплату за работу
в ночное время (с 22 до 6) в размере 40 % часовой тарифной ставки (оклада) за
каждый час работы в это время.
3. Установить, что при изменении положений коллективного договора по доплатам за работу в вечернее и ночное время доплаты могут быть изменены в размере
или отменены в установленном порядке приказом по предприятию.
4. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К.:
4.1. Ознакомить с настоящим приказом работников предприятия.
4.2. Обеспечить ведение табельного учета часов работы, отработанных работниками предприятия в вечернее и ночное время, в вечернюю и ночную смены.
Основания: 1. Коллективный договор на 2017 г. в части доплат за работу в вечернее
и ночное время.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 16.01.2017 г.
с аналитическими расчетами размеров доплат по видам за работу
в вечернее и ночное время по производствам предприятия, а также
с проектом приказа о введении доплат.
Председатель правления		

Козак				

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

Д. И. Козак

2.1.2. За 3-ю смену
2.1.3. За сутки
(стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)

1. За работу в ночное
время (с 22:00 до 6:00)
1.1. При трехсменной
8-часовой работе:
1.1.1. За 2-ю смену
1.1.2. За 3-ю смену
1.1.3. За сутки
(стр. 1.1.1 + стр. 1.1.2)
2. За работу в вечернее
(с 18:00 до 22:00)
и ночное (с 22:00 до 6:00)
время
2.1. При трехсменной
8-часовой работе:
2.1.1. За 2-ю смену

1

Виды доплат, режимы
работы

×

с 0 до 8

4 вечерних,
2 ночных
6 ночных
4 вечерних,
8 ночных

8

×

с 16 до 24

2
6

с 16 до 24
с 0 до 8

2

Начало
и окончание
смены,
в часах

×

75

20;
75

×

75
75

6,8

4,5

0,8 + 1,5 =
= 2,3

6

1,5
4,5

по хлебопекарному
Количепроизводству
ство часов
в%
в количеработы
к часостве часос доплавой та- вых тарифтами
рифной ных ставок
ставке
гр. 3 ×
× гр. 4 ÷ 100)
3
4
5

×

40

20;
40

×

40
40

4

2,4

0,8 + 0,8 = 1,6

3,2

0,8
2,4

×

40
40

20;

×

40
40

4

2,4

0,8 + 0,8 =
= 1,6

3,2

0,8
2,4

Размер доплат:
по мукомольному
по хлебоприемной
производству
деятельности
в%
в количестве
в%
в количек часочасовых
к часостве часовой татарифных
вой та- вых тарифрифной
ставок
рифной ных ставок
ставке
(гр. 3 ×
ставке
(гр. 3 ×
× гр. 6 ÷ 100)
× гр. 8 ÷ 100)
6
7
8
9

Аналитические расчеты размеров доплат по видам за работы в вечернее и ночное время в соответствии
с Коллективным договором на 2017 г. по производствам с многосменным режимом работы

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 19.01.2017 г.
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8
8
16

–
12
12

×

с 8 до 20
с 20 до 8
×

2 вечерних
2 вечерних,
8 ночных
4 вечерних,
8 ночных

с 16 до 24
с 0 до 8

×

с 20 до 8

с 8 до 20

2

Начало
и окончание
смены,
в часах

–
–

–

Голуб

–

–

×

20
40

–

–

–

–

4,8

1,6
3,2

–

–

–

–

–
–

×

20
40

–

–

–

–

–
–

4,8

1,6
3,2

–

–

–

×

–
40

×

20
40

×

20;
40

20

Т. П. Голуб

4,8

–
4,8

4,8

1,6
3,2

4

0,4 + 3,2 =
= 3,6

0,4

Размер доплат:
по мукомольному
по хлебоприемной
производству
деятельности
в%
в количестве
в%
в количек часочасовых
к часостве часовой татарифных
вой та- вых тарифрифной
ставок
рифной ных ставок
ставке
(гр. 3 ×
ставке
(гр. 3 ×
× гр. 6 ÷ 100)
× гр. 8 ÷ 100)
6
7
8
9
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3. За работу в вечернюю
и ночную смену
3.1. При трехсменной
8-часовой работе:
3.1.1. За вечернюю смену
3.1.2. За ночную смену
3.1.3. За сутки
(стр. 3.1.1 + стр. 3.1.2)
3.2. При двухсменной
12-часовой работе:
3.2.1. За вечернюю смену
3.2.2. За ночную смену
3.2.3. За сутки
(стр. 3.2.1 + стр. 3.2.2)

2.2.3. За сутки
(стр. 2.2.1 + стр. 2.2.2)

2.2.2. За 2-ю смену

2.2. При двухсменной
12-часовой работе:
2.2.1. За 1-ю смену

1

Виды доплат, режимы
работы

по хлебопекарному
Количепроизводству
ство часов
в%
в количеработы
к часостве часос доплавой та- вых тарифтами
рифной ных ставок
ставке
гр. 3 ×
× гр. 4 ÷ 100)
3
4
5
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Сегодня в рубрике:

Индексация
и компенсация
денежных доходов

c. 45

Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту рівня життя та моніторингу соціального
розвитку Міністерства соціальної політики України

ІНДЕКСАЦІЯ

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у листопаді 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, прий
мається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна плата у зв’язку із зростанням рівня інфляції підвищується в порядку, визначеному
в колективних договорах, але не нижче
норм, встановлених Законом № 1282 та
положеннями Порядку № 1078.
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Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення
індексації в жовтні та листопаді 2017 р. наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в жовтні та листопаді 2017 р.
Базові місяці
Місяці
(місяці
підвищення
жовтень
листопад
тарифних ставок
(окладів))
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
8,0
березень
3,8
3,8
квітень
3,1
3,1
травень
—
3,7
червень
—
—
липень
—
—
серпень
—
—
вересень
—
—
жовтень
—
—

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
100,2

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 в жовтні 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 року – 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 – вересень 2017 р. ІСЦ становив 101,9 % (0,999 × 1,020 × 100), тобто не
перевищив порогу індексації (103 %), тому в листопаді 2017 р. індексація продовжує нараховуватись на величину приросту ІСЦ — 20,3 %.
Припустимо, що заробітна плата за жовтень 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 в жовтні 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
(1684,00 × 20,3 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 341,85 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 в жовтні 2017 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2013–2017 рр., сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.

Таблиця 3. Величина приросту індексу споживчих цін
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в жовтні 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

122,3
122,5
122,5
122,5
122,3
122,3
122,5
124,1
124,1
123,2
122,7
121,6

121,2
119,9
115,1
108,3
100,6
98,6
97,9
96,3
90,7
86,3
82,8
77,5

72,1
63,5
47,5
29,4
26,6
26,1
27,4
28,4
25,5
27,2
24,7
23,8

22,7
23,2
22,0
17,9
17,8
18,0
18,1
18,5
16,4
13,2
11,2
10,2

9,0
7,9
6,0
5,1
3,7
2,1
1,9
2,0

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн
(після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в жовтні 2017 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
вересень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 22,7 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 × 22,7 ÷ 100 = 646,95 грн.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Ніна ПІДЛУЖНА, директор департаменту
рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної
політики України

Індексація зарплати
випереджаючими темпами
На початку року підприємство під
вищило зарплату випереджаючими
темпами на 100,00 грн. Базовий
місяць — січень. У січні, лютому, березні,
квітні та травні за базового місяця січня
2017 р. індексації немає. Тому підприєм
ство щомісяця виплачує працівнику оклад
у сумі 5100,00 грн, у т. ч. 100,00 грн —
підвищення зарплати випереджаючими
темпами. У червні 2017 р. ІСЦ для цілей ін
дексації становив 3,7 %, сума можливої ін
дексації — 62,31 грн, що менше 100,00 грн
(суми підвищення зарплати випереджаю
чими темпами), тому підприємство ви
плачує працівнику в червні 5100,00 грн.
У липні ІСЦ для цілей індексації — 3,7 %,
сума можливої індексації — 62,31 грн,
що менше 100,00 грн, тому підприємство
виплачує працівнику в липні 5100,00 грн.
У серпні ІСЦ для цілей індексації — 3,7 %,
сума можливої індексації — 62,31 грн, що
менше 100,00 грн, тому підприємство ви
плачує працівнику в серпні 5100,00 грн.
У вересні ІСЦ для цілей індексації — 6,9 %,
сума можливої індексації — 116,20 грн,
що більше суми підвищення зарплати
випереджаючими темпами (100 грн) на
16,20 грн. Як діяти підприємству, якщо воно
в одному випадку вирішить індексувати
зарплату, а в іншому — знову підвищити
її випереджаючими темпами?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою

КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим
шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру
підвищення грошових доходів у зв’язку
з індексацією враховується рівень такого
підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових
доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за
місяцем, в якому офіційно опубліковано
індекс споживчих цін, на підставі якого
нарахована сума індексації перевищить
розмір підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом (приклад наведено
в додатку 5 до Порядку № 1078).
Враховуючи викладене, у разі відновлення індексації розмір зарплати працівника
в ситуації, що розглядається, за вересень
2017 р. разом із сумою індексації повинен
становити 5116,20 грн. Тож у жовтні підприємство знову індексує зарплату та виплачує
працівникові 5116,20 грн (у вересні та жовтні
ІСЦ за базового січня 2017 р. — 6,9 %, тому
суми індексації однакові).
Якщо підприємство вирішує індексувати зарплату випереджаючими темпами та підвищує її, наприклад, на 150 грн,
у такому разі воно виплачує працівнику
у вересні 5150,00 грн, що також призводить
до зміни базового місяця. Якщо в подальшому індексація перевищить 33,80 грн
(150,00 – 116,20), тоді підприємству знову слід або виплачувати індексацію, або
по-новому підвищувати заробітну плату
випереджаючим шляхом.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18.08.2017 р. № 1537/0/102-17

Щодо оплати праці у нічний час, святкові та вихідні дні
при підсумованому обліку робочого часу
Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув лист щодо розрахунку годинних ставок для оплати роботи в нічний час, святкові
та вихідні дні для працівників, яким встановлено
підсумований облік робочого часу з обліковим періодом квартал (півріччя, рік), та повідомляє.
Згідно з чинним законодавством, зокрема
зі ст. 61 Кодексу законів про працю (далі —
КЗпП) України, режим підсумованого обліку
робочого часу може вводитись на безперервно
діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах,
дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт,
де за умовами виробництва (роботи) не може
бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу.
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня
і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані
відпрацювати працівники за обліковий період,
встановлений в колективному договорі, відДиректор Департаменту 

РЕКЛАМА

50

повідав установленій законодавством нормі
робочих годин, що припадає на цей період
(квартал, півріччя, рік).
У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу,
провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати
праці: нарахування основної заробітної плати,
доплат і надбавок, у тому числі за роботу в нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо,
а по закінченню облікового періоду (кварталу,
півріччя, року) у випадку наявності надурочних
годин провадиться оплата надурочної роботи.
Враховуючи вищевикладене та те, що нормою тривалості робочого часу в обліковому періоді для працівників є норма, яка встановлена
їм графіками змінності, при визначенні годинної ставки для оплати нічного часу, фактично
відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні
необхідно місячний оклад працівника розділити на норму тривалості робочого часу на
відповідний місяць, затверджену правилами
внутрішнього трудового розпорядку для даного
підрозділу (працівника).
О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17
Щодо розрахунку суми доплати до МЗП при підсумованому обліку робочого часу
Департамент заробітної плати та умов
праці розглянув лист щодо розрахунку суми
доплати до розміру мінімальної заробітної
плати 3200 грн працівникові з місячним окладом, якому встановлено підсумований облік
робочого часу і який згідно з графіком роботи
(змінності) працював у святковий день, а також
відпрацював понаднормово, та повідомляє.
<...>
У випадку застосування підсумованого обліку
робочого часу розпорядок робочого дня та графіки
змінності мають бути побудовані таким чином,
щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати
працівники за обліковий період, встановлений у
колективному договорі, відповідав установленій
законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік).
У кінці кожного місяця працівникам, які працюють при підсумованому обліку робочого часу,
провадиться нарахування належної їм заробітної
плати згідно з діючими умовами оплати праці:
нарахування окладу, доплат і надбавок, у тому
числі за роботу в нічний час, роботу у святкові
та неробочі дні тощо, а по закінченні облікового
періоду у випадку наявності надурочних годин
провадиться оплата надурочної роботи.
Відповідно до ст. 107 КЗпП України робота
у святкові та неробочі дні оплачується в подвійному розмірі: працівникам, які одержують
місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної
ставки понад оклад, 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 вихідні дні.
При оплаті фактично відпрацьованих у святковий день годин слід враховувати, що режими
Директор Департаменту 

роботи працівників встановлюються підприємствами самостійно у правилах внутрішнього
трудового розпорядку або в колективному
договорі.
Отже, якщо робота працівника у святковий
(неробочий) день провадилась згідно із змінним графіком, тобто в межах місячної норми
робочого часу для цього працівника, оплата
проводиться в розмірі одинарної годинної або
денної ставки понад оклад.
У випадку, коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи
у святковий (неробочий) день у його вихідний
день, тобто понад місячну норму, оплата праці
в цьому випадку проводиться в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.
Згідно із ст. 62 КЗпП України надурочними
вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61).
При нарахуванні заробітної плати по закінченні місяця необхідно враховувати норми ст. 31
Закону України «Про оплату праці», відповідно
до якої розмір заробітної плати працівника за
повністю виконану місячну (годинну) норму праці
не може бути нижчим за розмір мінімальної
заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального
розміру не враховуються доплати за роботу
в несприятливих умовах праці та підвищеного
ризику для здоров’я, за роботу в нічний та над
урочний час, роз’їзний характер робіт, премії
до святкових і ювілейних дат.
Отже, якщо працівнику здійснюють підвищену
оплату за роботу у святковий (неробочий) день,
то ця виплата враховується до розміру заробітної
плати при забезпеченні її мінімального розміру.
Оплата надурочної роботи здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.
О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25.05.2017 р. № 421/0/126-17

Щодо організації професійного навчання на виробництві
Департамент ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики на звернення
[...] розглянув лист [...] щодо організації професійного навчання на виробництві та повідомляє. Професійне навчання працівників здійснюється відповідно до законів України «Про
професійно-технічну освіту», «Про професійний
розвиток працівників» (далі — Закон), «Про
зайнятість населення». Питання щодо організації професійного навчання працівників вирішується роботодавцями з урахуванням потреб
власної господарської або іншої діяльності
відповідно до вимог законодавства. Зокрема,
статтею 6 Закону визначено, що професійне
навчання робітників може здійснюватися на
договірній основі у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях та безпосередньо в роботодавця.
Формальне професійне навчання працівників робітничих професій містить первинну
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо в роботодавця або
організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на
підприємствах, в установах, організаціях. За
результатами формального професійного навчання працівникові видається документ про
освіту встановленого зразка.
Основними документами, що визначають
правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку
працівників, зокрема види й форми навчання,
порядок розроблення та затвердження навчально-програмної документації, планування
й обліку навчальної роботи, вимоги до осіб, які
здійснюють професійне навчання працівників
на виробництві, є:
— Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом

Мінсоцпраці та МОН від 26.03.2001 р. № 127/151,
зареєстроване в Мін’юсті 06.04.2001 р. за
№ 315/5506;
— Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затверджене
наказом Мінсоцпраці та МОН від 27.12.2006 р.
№ 500/861, зареєстроване у Мін’юсті 17.01.2007 р.
за № 32/13299.
Для організації професійного навчання роботодавець може утворити окремий підрозділ
з питань професійного навчання працівників або
покласти функції з організації такого навчання
на відповідних фахівців.
Слід зазначити, що діяльність підприємств,
організацій та установ з надання освітніх послуг з професійного навчання, яке передбачає
видачу свідоцтва державного зразка, підлягає
ліцензуванню (Ліцензійні умови провадження
освітньої діяльності закладів освіти затверджено
постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187).
Не підлягають ліцензуванню послуги з підвищення кваліфікації, яке не передбачає підвищення
кваліфікаційного розряду та видачу документа
державного зразка. Зокрема, не підлягають
ліцензуванню послуги з підвищення кваліфікації
працівників на курсах цільового призначення, які
проводяться з метою вивчення працівниками
сучасних технологічних процесів, нових виробів,
товарів, матеріалів, послуг, обладнання, правил і
вимог його безпечної експлуатації, нормативноправових актів, технічної документації, ефективних методів організації праці тощо.
Неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їхньою згодою безпосередньо в роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів та з урахуванням
потреб власної господарської діяльності.
Статтею 5 Закону України «Про зайнятість
населення» визначено державні гарантії у сфері
зайнятості. Зокрема, громадянам надано можливість підтвердити результати неформального
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професійного навчання за робітничими професіями. Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі — Порядок) затверджено постановою КМУ від 15.05.2013 р. № 340.
На сьогодні передбачено можливість підтвердження результатів неформального професійного навчання за трьома професіями: кухар,
охоронник та зварник (наказ Мінсоцполітики від
23.12.2013 р. № 886, зареєстрований у Мін’юсті
09.01.2014 р. за № 5/24782).
Відповідно до пункту 3 Порядку Перелік
робітничих професій, за якими здійснюється
підтвердження результатів неформального
професійного навчання осіб за робітничими
професіями, затверджується Мінсоцполітики
за пропозиціями Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному
рівні та Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні.
Відповідно до пункту 3 Порядку підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктами підтвердження, які відповідають Вимогам до під
приємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями
(далі — Вимоги), затвердженим наказом Мінсоцполітики та МОН від 16.12.2013 р. № 875/1776,
зареєстрованим у Мін’юсті 08.01.2014 р. за
№ 3/24780.
Вимогами передбачено, що для здійснення
підтвердження кваліфікації за результатами
неформального навчання суб’єктам підтвердження потрібно:
— мати ліцензію на надання освітніх послуг
у сфері професійно-технічної освіти за відповідною професією;
— створити у встановленому порядку одну
або декілька комісій з підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання;
— мати власні або надані в користування
іншими підприємствами, установами, організаціями відповідно до укладених договорів
приміщення, робочі місця для проведення кваліфікаційних іспитів та кваліфікаційних пробних
робіт, які відповідають санітарно-гігієнічним
нормам, вимогам нормативно-правових актів
з охорони праці;

ОПЛАТА ТРУДА

— робочі місця для проведення кваліфікаційних пробних робіт мають бути у встановленому порядку атестованими за умовами
праці, обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують виконання робіт, передбачених кваліфікаційними
характеристиками, професійними стандартами
професії (рівня кваліфікації), за якою здійснюється підтвердження кваліфікації. У разі якщо
специфіка професійної діяльності не дає змоги
проводити кваліфікаційну пробну роботу безпосередньо на виробництві або у сфері послуг,
суб’єкт підтвердження має створити умови для
проведення кваліфікаційної пробної роботи
шляхом імітаційної діяльності;
— розробити та затвердити у встановленому
законодавством порядку комплект контрольно-оцінювальних матеріалів за робітничою
професією, за якою здійснюватиметься підтвердження професійної кваліфікації: анкету
самооцінювання, перелік засобів вимірювання,
критерії оцінювання результатів неформального
професійного навчання.
Пропозиції щодо формування переліку
суб’єктів підтвердження подаються до Мінсоцполітики спільними представницькими органами.
Для розгляду питання щодо відповідності підприємств, установ, організацій зазначеним Вимогам при Мінсоцполітики створено Міжвідомчу робочу групу, до складу якої входять представники Мінсоцполітики, МОН, Держгірпромнагляду (тепер — Держпраці), заінтересованих
центральних органів виконавчої влади, соціальних
партнерів, всеукраїнських об’єднань роботодавців і профспілок за галузевим спрямуванням.
Перелік суб’єктів підтвердження результатів
неформального професійного навчання за
робітничими професіями затверджено наказом Мінсоцполітики від 16.03.2016 р. № 256,
зареєстрованим у Мін’юсті 25.03.2016 р. за
№ 455/28585. На сьогодні до Переліку суб’єктів
підтвердження включено три заклади, які здійснюватимуть підтвердження кваліфікації за
професією «кухар».
Підтвердження кваліфікації здійснюється
за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв
оцінювання.
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Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видаються документи про підтвердження результатів
неформального професійного навчання: свідоцт
во про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації за результатами неформального
професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного
навчання.
Наказом Мінсоцполітики від 17.07.2014 р.
№ 477, зареєстрованим у Мін’юсті 01.08.2014 р.

Заступник директора Департаменту
ринку праці та зайнятості — начальник
відділу реалізації політики зайнятості 

РЕКЛАМА
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за № 897/25674, затверджено Порядок видачі
документів про підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб
за робітничими професіями, а також форми
документів про підтвердження результатів неформального навчання.
Фінансування підтвердження кваліфікації
здійснюється за рахунок власних коштів особи
або коштів роботодавця — у разі підтвердження
кваліфікації направленого працівника.

А. Свідрак

УЧЕТ И НАЛОГИ

УЧЕТ И НАЛОГИ
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Сегодня в рубрике:
Выплата вознаграждения
после увольнения:
c. 55
налогообложение
Подарки работнику
и семье:
налогообложение

c. 60

Предприниматели
и ф. № 1ДФ: включать
нельзя не включать

c. 63

Марія ДМИТРУК,
аудитор

ВИПЛАТА

винагороди після
звільнення:
оподаткування
Як правило, умови та терміни виплати винагород працівникам
підприємства за результатами впровадження, наприклад,
виробничих проектів (фіксовані суми або процент від доходу) визначаються в договорах (колективних, трудових або
цивільно-правових). Розглянемо питання виплати винагород
працівникам, які на момент отримання доходу від реалізації
проекту вже звільнилися
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омерційна організація (підприємство)
у своєму внутрішньому положенні
про виплату винагороди (або в положенні про умови оплати праці) обов’язково
має визначати загальні терміни та порядок виплати винагороди. Згідно з вимогами ст. 2 Закону про оплату праці виплати
у формі винагород за підсумками роботи
за рік і премій за спеціальними системами,
компенсаційні та інші грошові й матеріальні
виплати належать до складу заробітної плати
у вигляді інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Тому незалежно від виду
винагороди за підсумками роботи за рік чи
окремих проектів (далі — винагорода) суть
цих виплат однакова. Тобто вони мають
заохочувальний характер та виплачуються
в порядку й розмірах, визначених згідно
з частиною другою ст. 98 КЗпП, договором
або положенням про виплату винагороди,
погодженим з профспілкою (або уповноваженим представником трудового колективу).
Так, умови запровадження премій, винагород
та інших заохочувальних виплат установлює
підприємство з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною
та галузевими (регіональними) угодами.
Проте якщо премія встановлюється за
виконання виробничих завдань і функцій,
то згідно з вимогами ст. 2 Закону про оплату
праці вона належатиме до виробничих премій
і, по суті, є додатковою заробітною платою.

Таким чином, комерційна організація має
чітко визначати види та порядок виплати
винагороди за підсумками роботи, особливості її розрахунку й виплати. Розглянемо
умови виплати винагороди на прикладі,
наведеному нижче.
У зв’язку з тим що на момент звільнення
працівника проект ще не було впроваджено
та не було відомо, чи буде отримано дохід
від його втілення, винагороду працівнику
за результатами впровадження цього проекту не можна віднести до виплати, яку
належить виплатити згідно зі ст. 116 КЗпП
під час остаточного розрахунку в разі його
звільнення.

Оподаткування
ПДФО та ВЗ
Оподаткування винагороди незалежно від часу її виплати відбувається згідно
з вимогами п. 164.2 ПКУ, тобто сума винагороди включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника
податку за місяць, у якому її нарахували.
У листопаді 2017 р. право на застосування
ПСП, якщо колишній працівник мав на неї
право, в нього відсутнє. Застосовується
ставка для ПДФО 18 %, для військового
збору — 1,5 %.

ПРИКЛАД

Оподаткування та облік винагород працівникам, які звільнилися
Припустимо, що працівник звільнився в липні 2017 р. В умовах трудового договору,
укладеного з ним, була передбачена виплата винагороди в розмірі 6000 грн у разі ефективності впровадження проекту з удосконалення виробничих потужностей. Ефективність
впровадження передбачала отримання доходу підприємством щомісячно протягом трьох
місяців. За результатами впровадження проекту протягом серпня – жовтня 2017 р. підприємство в листопаді 2017 р. нарахувало працівнику винагороду.
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У наведеному прикладі винагорода нарахована в листопаді 2017 р., отже, її слід
включити до доходу в листопаді й відобразити у ф. № 1ДФ за ІV квартал 2017 р. Із
нарахованої суми утримується:
• ПДФО в сумі:
6000 грн ×18 % = 1080 грн;
• військовий збір у сумі:
6000 грн × 1,5 % = 90 грн.

ЄСВ
У разі визначення правових та організаційних засад забезпечення збору та обліку
ЄСВ, умов та порядку його нарахування на
окремі виплати насамперед слід керуватися вимогами Закону про ЄСВ та нормами
Інструкції про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від
20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція № 449).
Виплати, на які не нараховується ЄСВ,
наведені 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 (далі — Перелік
№ 1170). Проте винагороди працівникам
за підсумками їх роботи в цьому переліку
відсутні, а згідно зі ст. 7 Закону про ЄСВ
для нарахування ЄСВ на виплати за відпрацьований час звільненим працівникам
передбачено особливий порядок.
Роз’яснення основних питань оподаткування річної премії, винагород за підсумками
року, винагород за вислугу років, інших виплат за відпрацьований час також містяться
в окремих листах Пенсійного фонду України
від 03.03.2011 р. № 4149/05-10, у листах
Державної фіскальної служби України від
18.03.2016 р. № 4670/5/99-99-17-03-03-16
та від 04.08.2017 р. № 1499/6/99-99-13-0203-15/ІПК.
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Так, п. 1 частини першої ст. 7 Закону про
ЄСВ передбачено, що базою нарахування
ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Відповідно до частини другої ст. 7 Закону
про ЄСВ для осіб, які працюють у сільському
господарстві, зайняті на сезонних роботах,
виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами, творчих
працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків,
мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої
за результатами роботи, на кількість місяців,
за які вона нарахована. Такий порядок нарахування внеску поширюється також на осіб,
яким після звільнення з роботи нараховано
заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.
Єдиний соціальний внесок обчислюється
на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат
(доходу), на які відповідно до Закону про
ЄСВ нараховується ЄСВ (частина друга ст. 9
Закону про ЄСВ). Згідно з частиною п’ятою
ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для роботодавців встановлюється в розмірі 22 %
відповідно до визначеної ст. 7 Закону про
ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.
Отже, під час нарахування звільненому
працівнику винагороди за відпрацьований
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до звільнення час ЄСВ нараховується на суму,
що визначається шляхом ділення винагороди
на кількість місяців, за які вона нарахована.
Оскільки річна винагорода належить до
складу зарплати як заохочувальна виплата,
то на неї нараховують ЄСВ у місяці її нарахування згідно із розрахунковою відомістю.
Слід зважати на те, що ЄСВ нараховують
у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка становить
25 прожиткових мінімумів (частина третя
ст. 7 Закону про ЄСВ).
Таким чином, оскільки, як вказано в наведеному прикладі, працівнику нараховано винагороду за три місяці 2017 р., то
база нарахування для кожного з місяців
із серпня по жовтень 2017 р. становитиме: 6000 грн ÷ 3 = 2000 грн, а сума ЄСВ:
2000 грн × 22 % = 440 грн.
При нарахуванні ЄСВ за кожний із цих
місяців потрібно враховувати максимальну
базу нарахування ЄСВ, що діє у відповідному місяці.

Бухгалтерський облік
З 2015 р. витрати у податковому обліку відображаються на підставі П(С)БО 16
«Витрати». Згідно з п. 8 П(С)БО 26 «Виплати
№
з/п

1
2
3
4
5

Зміст операції

працівникам» премії та інші заохочувальні
виплати можуть визнаватися зобов’язанням
через створення забезпечення у звітному
періоді, якщо робота, виконана у звітному
періоді, надає їм право на отримання таких
витрат у майбутньому.
У прикладі, що розглядається, можливість виплати винагороди залежить від результатів господарської діяльності (впровадження проекту з удосконалення виробничих
потужностей), тому не було можливості створити забезпечення. Згідно з п. 7 П(С)БО 26
«Виплати працівникам» забезпечення створюють під виплати за невідпрацьований
час, які підлягають накопиченню. Винагорода звільненому працівнику не передбачала її накопичення.
Також залежно від того, у якому підрозділі працював звільнений, нараховану йому
винагороду відносять до відповідного виду
витрат: загальновиробничих, адміністративних, собівартості, витрат на збут, інших
операційних витрат.
У бухгалтерському обліку нарахування
річної винагороди відображається на підставі
наказу директора та розрахункової відомості.
Таким чином, у бухгалтерському обліку
винагороду колишньому працівнику за результатами впровадження проекту можна
відобразити таким чином:

Бухгалтерський облік
Дт
Кт

Сума,
грн

Нараховано винагороду
92
661
6000,00
Нараховано суму ЄСВ
92
651
1320,00
на винагороду (440 × 3)
Утримано з винагороди:
— ПДФО
685
641/ПДФО 1080,0
— ВЗ
685
642/ВЗ
90,00
Перераховано суму винагороди
685
311
4830,00
виконавцю (6000 – 1080 – 90)
Перераховано до бюджету:
— ЄСВ
651
311
1320,00
— ПДФО
641/ПДФО
311
1080,00
— ВЗ
642/ВЗ
311
90,00

Податковий облік
Доходи
Витрати

–

6000,00

–

1320,00

–

–

–

–

–

–
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Заповнення форм звітності
У ф. № 1ДФ виплату винагороди відображають у кварталі, в якому вона нарахована,
з ознакою доходу «101» (за умовами прикладу, що розглядається — у ІV кварталі 2017 р.).
У таблиці 6 звітності з ЄСВ відображається база нарахування ЄСВ для кожного
місяця, тобто згідно з прикладом із серпня
по жовтень 2017 р. у сумі 2000,00 грн, а розмір нарахованого ЄСВ визначається в розрізі
місячної суми (440,00 грн).
Далі в таблиці 6 звітності з ЄСВ за листопад 2017 р. для відображення нарахованої
звільненому працівнику винагороди запов
нюються три рядки в розрізі місяців, за які
вона була нарахована звільненому працівникові у звітному місяці (серпень – жовтень
2017 р.), кожен з яких повинен містити:
• реквізит 9 — код застрахованої особи «1»;
• реквізит 10 — код типу нарахувань «1»
(відображення виплат за відпрацьований
час, нарахованих після звільнення);
• реквізит 11 — відповідний місяць
2017 р., за який нарахований дохід: у трьох
рядках окремо зазначається відповідний
місяць («08.2017», «09.2017», «10.2017»);
• реквізит 13–15 не заповнюється;
• реквізит 17 та 18 — сума нарахованої
винагороди за кожний місяць («2000,00»);
• реквізит 21 — сума нарахованого ЄСВ
за кожний місяць («440,00»).
У той же час варто зазначити наступне.
Якщо уважно читати абзаци перший і другий
частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ, то можна
помітити, що ситуація, яка розглядається, під
жодну із згаданих у них не підпадає.
Так, «для осіб, які працюють у сільському
господарстві, зайняті на сезонних роботах,
виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами, творчих
працівників... та інших осіб, які отримують
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заробітну плату (дохід) за виконану роботу
(надані послуги), строк виконання яких
перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається
шляхом ділення заробітної плати (доходу),
виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після
звільнення з роботи нараховано заробітну
плату (дохід) за відпрацьований час…».
Винагорода нарахована не за відпрацьований час — вона нарахована, і так передбачено її нарахування умовами трудового договору, саме за період після звільнення, тому абзац другий частини другої
ст. 7 Закону про ЄСВ не може бути застосований.
Норми абзацу першого частини другої
ст. 7 Закону про ЄСВ в частині осіб, які «отримують заробітну плату (дохід) за виконану
роботу (надані послуги), строк виконання
яких перевищує календарний місяць» також
не можуть бути застосовані, тому що під
час виконання роботи (роботи над проектом) працівникові виплачується «звичайна»
заробітна плата, а потім він звільняється
й отримує винагороду, виплата якої передбачена саме після звільнення. Якщо б він
працював і надалі й, можливо, отримав би
винагороду в якомусь із місяців, коли проект
вже запущено, то ми б її оподатковували ЄСВ
саме в місяці нарахування.
Та незважаючи на це вважаємо, що в цій
ситуації можливе оподаткування суми винагороди і в розрізі місяців, кратно часу
роботи над проектом (шість місяців). На
оподаткування ЄСВ поділ винагороди на
шість місяців принципово не вплине — буде
заповнено лише шість рядків у таблиці 6
звітності з ЄСВ, і сума щомісячного внеску
зменшиться вдвічі.

59

60

УЧЕТ И НАЛОГИ

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ПОДАРУНКИ

працівнику
та родині:
оподаткування
Наближається свято Миколая та новорічно-різдвяні свята,
а тому набувають актуальності запитання щодо оподаткування
вартості подарунків, які надаються працівникам, їх дітям тощо.
Одне з таких запитань і розглянуто в статті

Н

асамперед нагадаємо: щорічно в період з 15 листопада поточного року
до 15 січня наступного року діє спеціальний закон щодо оподаткування грошових
коштів, які спрямовуються на проведення
новорічно-різдвяних свят для дітей та на
придбання дитячих святкових подарунків —
Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються
на проведення новорічно-різдвяних свят для
дітей та на придбання дитячих святкових
подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III
(далі — Закон № 2117).
Закон № 2117 надає пільги в оподаткуванні платникам податку на прибуток та
податку на додану вартість, але й не залишає
поза увагою безпосередніх одержувачів подарунків — дітей. Статтею 3 Закону № 2117
встановлено, що вартість святкових подарун-

ків та квитків на новорічно-різдвяні заходи,
отриманих дітьми згідно з цим Законом, від
перелічених у ст. 1 згаданого Закону установ
і організацій, не включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, які
є батьками. Тобто якщо дитина отримає подарунок від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, громадських
(у т. ч. профспілкових) організацій та створених ними закладів освіти, охорони здоров’я
та культури, що утримуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів, такий дохід
у батьків не оподатковуватиметься ПДФО та
ВЗ. Але під дитячими святковими подарунками в Законі № 2117 слід розуміти набори
товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва
й фрукти загальною вартістю не більше 8 %
прожиткового мінімуму для працездатної
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особи, встановленого законом на 1 січня
звітного податкового року (128 грн у 2017 р.).
Подарунки, що надаються працівникам
та їх дітям чи іншим членам родини їх роботодавцями чи іншими підприємствами,
установами, організаціями, інші види подарунків, у т. ч. у немайновій формі, під
дію Закону № 2117 не підпадають і мають
оподаткуватися за правилами, встановленими ПКУ. Порядок оподаткування одного
з подарунків і розглянемо далі.

Ситуація
Керівник підприємства вирішив оплатити
працівнику та членам його родини — дружині
(не працівник підприємства) та дитині — вартість квитків на концерт. Чи можна вважати
таку оплату подарунком? Якщо так, то для
кого це вважатиметься доходом — тільки
для працівника чи для всіх?

Що таке «подарунок»
Визначення поняття «подарунок», умови
дарування, вимоги до договорів дарування тощо регулює глава 55 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ). Установлено,
що за договором дарування одна сторона
(дарувальник) передає або зобов’язується
передати в майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір, що встановлює
обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового
або немайнового характеру, не є договором
дарування (ст. 717 ЦКУ).
Подарунком можуть бути рухомі речі,
в т. ч. кошти та цінні папери, а також нерухомі речі. Також подарунком можуть виступати майнові права, якими дарувальник
володіє або які можуть виникнути в нього
в майбутньому (ст. 718 ЦКУ).

Договір дарування предметів особистого
користування та побутового призначення
може бути укладений усно. У той же час договір дарування нерухомої речі укладається
у письмовій формі та підлягає нотаріальному
посвідченню. Договір дарування майнового
права та договір дарування з обов’язком
передати подарунок у майбутньому також
укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цей договір
є нікчемним (ст. 719 ЦКУ).
Щодо ситуації, описаної вище, то квитки
до працівника можуть потрапити такими
шляхами:
• підприємство купує квитки на конкретний захід (концерт) і передає їх працівнику
або вручає йому та кожному члену родини;
• працівник вже придбав квитки самостійно, а підприємство відшкодовує їх вартість;
• підприємство сплачує кошти на користь
закладу культури (театру, будинку культури),
а працівник із сім’єю обирають квитки на
бажаний захід (концерт) і отримують їх за
дорученням підприємства.
У перших двох випадках маємо справу
з реальними речами, які можна, скажімо так,
відчути на дотик: квитки, кошти. У третьому випадку, коли підприємство надає право
отримати квитки, маємо справу з так званими
майновими правами. Усі вони можуть бути
предметом дарування — подарунком. Тому
підприємству слід відповідально підійти до
формулювання наказу про надання працівнику подарунку.
Для того щоб оплату квитків можна було
вважати подарунком, необхідно, щоб вона
була проведена за наказом керівника підприємства, в якому слід чітко вказати, що
такому-то працівнику надається подарунок
у вигляді квитків на концерт для нього та
членів його родини. Підставою для такого
наказу мають/можуть слугувати положення
колективного договору (іншого внутрішнього
нормативного документа) про матеріальне
заохочення працівників або надання їм по-
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дарунків до ювілею, річниці роботи, професійного свята тощо. Якщо підприємство
оплачує вартість квитків зі свого рахунку, то,
відповідно, воно їх і отримує, а потім передає працівнику. Ці дії слід також оформити
документально.

Одержувач доходу
Сума, сплачена за всі квитки на концерт,
вважається доходом саме працівника.
І не тільки тому, що їх не можна ідентифікувати (на них не вказуються дані про
осіб, що ними користуються), а тому що
за договором дарування одна сторона
(дарувальник) передає або зобов’язується
передати в майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (подарунок) у власність. Тобто стороною договору дарування є насамперед працівник,
а не члени сім’ї, і підприємство обдаровує
саме його, а не їх.

Оподаткування
Подарунок багато в чому схожий з додатковим благом, тому оподаткування має
залежати від того, як саме оформлено операцію. Податковий кодекс України містить
спеціальні норми, які визначають як правила
оподаткування додаткового блага, так і правила оподаткування подарунків.
Так, до оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід
у вигляді вартості отриманого в подарунок
майна в межах, що оподатковується згідно
з розділом ІV ПКУ (пп. 164.2.10 ПКУ). Мається
на увазі, що відповідно до пп. 165.1.15 ПКУ
не включаються до оподатковуваного доходу
кошти або майно (майнові чи немайнові

Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як подарунок з урахуванням
положень розділу ІV ПКУ, а відповідно до
пп. 165.1.39 — вартість подарунків (а також
призів переможцям та призерам спортивних
змагань), якщо їх вартість не перевищує
25 % однієї мінімальної заробітної плати
(у розрахунку на місяць), встановленої на
1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
(у 2017 р. — 800,00 грн).
Правила оподаткування подарунків визначено ст. 174 ПКУ. Пунктом 174.6 згаданої
статті передбачено, що об’єкти дарування,
зазначені в п. 174.1 цієї статті, подаровані
платнику податку іншою фізособою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування
спадщини. А доходи у вигляді подарунка,
нараховані (виплачені, надані) платнику
податку юридичною особою або фізичною
особою — підприємцем, оподатковуються
на загальних підставах, передбачених цим
розділом для оподаткування додаткового
блага.
У п. 174.1 ПКУ перелічені об’єкти спадщини платника податку, які можуть виступати
й подарунками, серед яких:
• об’єкт рухомого майна;
• об’єкт комерційної власності, в т. ч.
майнові та немайнові права.
З наведеного випливає, що якщо фізичній особі подарунок зроблено юридичною
особою, то такий дохід оподатковується як
додаткове благо — за ставкою 18 % з усієї
суми. З огляду на позицію податківців, такий
дохід у ф. № 1ДФ слід відобразити з ознакою
типу доходу «126».
Звичайно, «сміливіші» податкові агенти
можуть спробувати врахувати під час оподаткування пільгу за пп. 165.1.39 ПКУ, але
ми не радимо цього робити.
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ПІДПРИЄМЦІ

та ф. № 1ДФ: включати
не можна не включати
Щокварталу, перед поданням податкової декларації за
ф. № 1ДФ, у платників податків виникає запитання: чи включати до цієї декларації відомості про суми доходів, що були
виплачені фізичним особам — суб’єктам підприємницької
діяльності (підприємцям). Думки розділилися. Про аргументи
прихильників різних варіантів — у статті

У

  статті йдеться виключно про виплати

підприємцям доходів від провадження ними господарської (підприємницької) діяльності. Здавалося б, органи ДФСУ
вже відповіли на це запитання. Наприклад,
у листі від 21.09.2016 р. № 20544/6/99-9913-01-01-15 (далі — Лист № 20544) ДФСУ

зазначила: якщо податковий агент у ф. № 1ДФ
не вказав нараховані (сплачені) підприємцю
суми доходу, то до такого податкового агента
застосовуються штрафні санкції, передбачені
п. 119.2 ПКУ. Проте думки платників податків
вже розділилися: одні вважають такі вимоги
та твердження ДФСУ неправомірними, інші
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погоджуються із позицією контролюючого
органу. Розглянемо доводи «за» та «проти»
включення податковим агентом до ф. № 1ДФ
відомостей про суми доходів, що були виплачені підприємцям.

Включити можна,
але це не обов’язок
Що змушує платників податків включати
до декларації за ф. № 1ДФ суми оплати за
товари (роботи, послуги) підприємцям?
Відповідь проста — насамперед бажання
уникнути штрафу. Як вбачається з Листа
№ 20544, позиція контролюючих органів
така: «Неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника
податків, зокрема фізичної особи — підприємця, є порушенням порядку подання
інформації про фізичних осіб — платників
податків, і до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції, передбачені
п. 119.2 ст. 119 ПКУ».
Разом із тим у п. 119.2 ПКУ встановлено
таке: неподання, подання з порушенням
встановлених строків, подання не в повному
обсязі, з недостовірними відомостями або з
помилками податкової звітності про суми
доходів, нарахованих (сплачених) на користь
платника податків, суми утриманого з них
податку, а також суми отриманої оплати від
фізичних осіб за товари (роботи, послуги),
якщо такі недостовірні відомості або помилки
призвели до зменшення та/або збільшення
податкових зобов’язань платника податку
та/або до зміни платника податку тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні
відомості або помилки в податковій звітності
про суми доходів, нарахованих (сплачених)
на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої
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оплати від фізичних осіб за товари (роботи,
послуги) виникли у зв’язку з виконанням
податковим агентом вимог п. 169.4 цього
Кодексу та були виправлені відповідно до
вимог ст. 50 цього Кодексу.
Тобто умовою застосування до платників
податків штрафних санкцій, визначених
п. 119.2 ПКУ, у разі подання не в повному
обсязі податкової звітності про суми доходів,
нарахованих (сплачених) на користь іншого
платника податків, суми утриманого з них
податку, якщо такі факти були виявлені під
час перевірки, є те, що такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення
та/або збільшення податкових зобов’язань
платника податку та/або до зміни платника
податку.
Разом із тим у пп. 1.3 Порядку заповнен
ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок
№ 4), передбачено, що дія цього Порядку
поширюється на податкових агентів, а саме:
юридичних осіб (їх філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб,
представництва нерезидентів — юридичних
осіб, інвесторів (операторів) за угодою про
розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу
оподаткування іншими податками та/або
форми нарахування (виплати, надання)
доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають)
доходи фізичній особі та/або зобов’язані
нараховувати, утримувати та сплачувати
податок, передбачений розділом IV Кодексу,
до бюджету від імені та за рахунок фізичної
особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.
Отже, наявний прямий зв’язок між сумами утриманих (нарахованих) податкових
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зобов’язань з ПДФО та формуванням декларації за ф. № 1ДФ та вказаною штрафною
санкцією. Тобто для вирішення питання, чи
потрібно вказувати у декларації за ф. № 1ДФ
суми, виплачені підприємцю за товари
(роботи, послуги), необхідно з’ясувати,
хто саме утримує з доходів такого підприємця ПДФО.
У п. 51.1 ПКУ вказано, що платники податків, у т. ч. податкові агенти, зобов’язані
подавати контролюючим органам у строки,
встановлені цим Кодексом для податкового
кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків.
Згідно з пп. 14.1.180 ПКУ податковий
агент щодо податку на доходи фізичних
осіб — це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ),
самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор
(оператор) за угодою про розподіл продукції,
які незалежно від організаційно-правового
статусу та способу оподаткування іншими
податками та/або форми нарахування
(виплати, надання) доходу (у грошовій або
негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок,
передбачений розділом IV цього Кодексу,
до бюджету від імені та за рахунок фізичної
особи з доходів, що виплачуються такій особі,
вести податковий облік, подавати податкову
звітність контролюючим органам та нести
відповідальність за порушення його норм
в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.
Відповідно до п. 18.1 ПКУ податковим
агентом визнається особа, на яку ПКУ покладається обов’язок з обчислення, утримання
з доходів, що нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та
за рахунок коштів платника податків.
А відповідно до пп. 14.1.226 ПКУ самозайнята особа — це платник податку, який

УЧЕТ И НАЛОГИ

є фізичною особою — підприємцем або
провадить незалежну професійну діяльність
за умови, що така особа не є працівником
у межах такої підприємницької чи незалежної
професійної діяльності.
Разом із тим у п. 177.1 ПКУ передбачено,
що доходи фізичних осіб — підприємців,
отримані протягом календарного року від
провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1
ПКУ. При цьому відповідно до пп. 177.5.3 ПКУ
остаточний розрахунок податку на доходи
фізичних осіб за звітний податковий рік
здійснюється платником самостійно згідно
з даними, зазначеними в річній податковій
декларації, з урахуванням сплаченого ним
протягом року податку на доходи фізичних
осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.
Порядок нарахування та строки сплати
підприємцями єдиного податку встановлено
у ст. 295 ПКУ. При цьому відповідно до пп. 2
п. 297.1 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати
та подання податкової звітності з податку
на доходи фізичних осіб у частині доходів
(об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника
єдиного податку І–ІІІ групи (фізичної особи)
та оподатковані згідно з цією главою.
Із системного аналізу викладених вище
норм права вбачається, що підприємці як
на загальній системі оподаткування, так
і платники єдиного податку зобов’язані подавати контролюючим органам у строки,
встановлені ПКУ, податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (для платників
єдиного податку — сплаченого) на їхню
користь та самостійно обчислювати суму
належного до сплати податку.
Тобто підприємці є податковими агентами по відношенню до себе, і саме на них
покладено обов’язок нараховувати (утримувати) та сплачувати до бюджету податок
за самих себе.
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З наведеного вбачається, що якщо інший
платник податку здійснює оплату товарів
(робіт, послуг) підприємцю в межах його
підприємницької (господарської) діяльності, такий платник податків не є податковим агентом щодо підприємця-контрагента
і не зобов’язаний вказувати суму нарахованого (сплаченого) доходу в декларації
за ф. № 1ДФ.
Щодо ознаки доходу «157» у Довіднику
ознак доходів до Порядку № 4 слід зауважити таке. Згідно з частиною другою ст. 19
Конституції України органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами
України.
Як вбачається з вищенаведеного та відповідно до приписів ПКУ, суб’єкт господарювання не є податковим агентом щодо підприємця, коли такий підприємець здійснює
поставку товарів (робіт, послуг) у межах своєї
господарської (підприємницької) діяльності.
Закон (ПКУ) має вищу юридичну силу, ніж
нормативний акт органу виконавчої влади
(Мінфіну).
Отже, хоча формально Порядок № 4 і
покладає на суб’єктів господарювання додатковий обов’язок — звітувати про виплати особам, щодо яких платник податків не
є податковим агентом, такі вимоги Порядку
№ 4 суперечать ПКУ (закону) і не можуть
бути підставою для притягнення платників
податків до відповідальності.
І наостанок зауважимо, що в ухвалі Вищого адміністративного суду України від
15.10.2015 р. у справі № К/800/19272/15
підтверджена позиція щодо того, що коли
суб’єкт господарювання не є податковим
агентом відносно підприємця, то він не повинен обчислювати, сплачувати за підприємця податки та подавати звітність, а тому
штраф, передбачений п. 119.2 ПКУ, до такого
платника податків не застосовується.
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Включати потрібно, і це обов’язок
У вищезгаданому судовому рішенні
(ухвала ВАСУ від 15.10.2015 р. у справі
№ К/800/19272/15) обов’язок податкового агента з подання податкової декларації (ф. № 1ДФ) суд пов’язує з фактом (не)
утриманням податку. У підтвердження цього
висновку суд посилається на судову практику ВАСУ, зокрема ухвали від 25.11.2013 р.
у справі № К/800/15596/13, від 15.10.2015 р.
у справі № К/800/19272/15.
В ухвалі від 25.11.2013 р. йшлося про (не)
відображення у ф. № 1ДФ доходів підприємця в період до набрання чинності ПКУ.
У той час також діяла норма щодо уникнення
подвійного оподаткування доходів підприємців у джерела виплати доходу, і суд зазначав, що позивач «не є податковим агентом
по відношенню до вказаних фізичних осіб
та звільнений від обов’язку подання щодо
них розрахунків за ф. № 1ДФ, у зв’язку з чим
штрафні санкції за неподання таких розрахунків до нього застосовуватись не можуть».
Чому позивач звільнений від обов’язку подання ф. № 1ДФ, суд не уточнював. Додамо, що
в той час ф. № 1ДФ, не мала статусу податкової декларації. Тому посилання на згадану
ухвалу суду за нових податкових правил (діє
ПКУ) на даний час можна ставити під сумнів.
В ухвалі від 15.10.2015 р. йшлося про (не)
відображення у ф. № 1ДФ ходів приватного
нотаріуса, а відтак застосування штрафних
санкцій до суб’єкта господарювання за це.
У цьому випадку суд зазначив, що «визначальною умовою застосування до платників
податків штрафних санкцій, визначених
наведеною нормою (п. 119.2 ПКУ. — Прим.
авт.), у разі подання не у повному обсязі
податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника
податків, суми утриманого з них податку, є те,
що такі недостовірні відомості або помилки
призвели до зменшення та/або збільшення
податкових зобов’язань платника податку
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та/або до зміни платника податку». А оскільки зміни податкових зобов’язань через невідображення доходів нотаріуса не було, то
й штрафні санкції скасовано. У цьому випадку суд не досліджував факт, чи потрібно
включати відомості про доходи підприємця
у ф. № 1ДФ, а вирішив спір, скажімо так,
«від протилежного» — якщо не було «перекручення» сум податку, то неважливо, чи
слід відображати доходи.
Якщо звернутися до Єдиного державного реєстру судових рішень, то, безумовно,
можна знайти ще кілька судових рішень на
користь платників податків, у яких штрафні
санкції скасовано через те, що недостовірні відомості або помилки не призвели до
зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань платника податку та/або до зміни
платника податку. Але можна й звернутися,
наприклад, до ухвали Вищого адміністративного суду України від 04.10.2017 р. у справі
№ К/800/21537/16, в якій суд, аналізуючи
п. 176.2 ПКУ, що встановлює обов’язок податкового агента подавати ф. № 1ДФ, розділяє обов’язки податкового агента на «а)
…нараховувати, утримувати та сплачувати
(перераховувати) до бюджету податок… б)
подавати у строки, встановлені цим Кодексом
для податкового кварталу, податковий розрахунок…». Тож спробуємо проаналізувати
права та обов’язки податкового агента таким
чином.
Отже, відповідно до пп. 14.1.180 ПКУ
«податковий агент щодо податку на доходи
фізичних осіб — це особи.., які… зобов’язані
(і далі нумеруємо ці обов’язки):
1) нараховувати,
2) утримувати та
3) сплачувати податок, передбачений
розділом IV цього Кодексу, до бюджету від
імені та за рахунок фізичної особи з доходів,
що виплачуються такій особі,
4) вести податковий облік,
5) подавати податкову звітність конт
ролюючим органам та
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6) нести відповідальність за порушення
його норм у порядку, передбаченому ст. 18
та розділом IV цього Кодексу».
З визначення випливає перший висновок: особа, яка отримує дохід і має сплатити
з нього податок, не є податковим агентом
стосовно себе самої, така особа є платником податку. І це не тільки прямо випливає
з пп. 14.1.180 ПКУ. Підтвердження згаданому знаходимо у спеціальному п. 15.1 ПКУ,
який містить визначення поняття «платник
податку». Платниками податків визнаються,
зокрема, фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), які мають, одержують
(передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом
оподаткування згідно з цим Кодексом або
податковими законами, і на яких покладено
обов’язок зі сплати податків та зборів згідно
з цим Кодексом.
Інакше кажучи, якщо особа зобов’язана
сплачувати податок з доходу самостійно —
вона є платником податку, якщо за когось —
є податковим агентом. Додаткове підтвердження цьому знаходимо у ст. 268 ПКУ.
Платниками туристичного збору є певне коло
громадян, а податковими агентами — особи,
які цей податок утримують з громадян і сплачують до бюджету — адміністрації готелів,
наприклад. У цьому випадку коло податкових
агентів визначається окремим рішенням
місцевої ради. А щодо ПДФО коло податкових
агентів встановлено безпосередньо ПКУ —
у пп. 14.1.180 ПКУ та пп. 168.2.2 ПКУ.
З цього випливає, що підприємець по
відношенню до отримуваних ним доходів
від підприємницької діяльності є платником податку, а не податковим агентом. Але
якщо він виплачує доходи фізичній особі (не
підприємцю), то він є податковим агентом.
Юридична особа в разі виплати доходів фізичній особі є податковим агентом.
У визначенні терміна «податковий агент»
вказано такий його обов’язок, як «нараховувати, утримувати та сплачувати податок,
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передбачений розділом IV цього Кодексу
(ПДФО), до бюджету від імені та за рахунок
фізичної особи з доходів, що виплачуються
такій особі». Цей обов’язок не є безапеляційним, тому що не всі доходи підлягають
оподаткуванню: вони можуть бути звільнені
від оподаткування, оподатковуватися за
ставкою 0 %, оподатковуватися не в момент
виплати тощо. Тому податковий агент має
утримувати податок лише тоді, коли виникає
такий обов’язок. Саме таку ситуацію ми маємо
з оподаткуванням доходів підприємців:
ПДФО не утримується в разі виплати їм доходів податковим агентом, якщо вони підтвердили свій статус підприємців (п. 177.8
ПКУ).
Той факт, що в момент виплати дохід
підприємця не оподатковується ПДФО, не
позбавляє особу статусу податкового агента
хоча б тому, наприклад, що у пп. 14.1.180
ПКУ не має застереження на кшталт «крім
виплати доходу фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності». Обов’язки «утримувати податок» і «подавати розрахунок»
не пов’язані між собою. Податковий агент
звільнений від обов’язку подання ф. № 1ДФ
лише в разі, якщо доходи не нараховувалися
(п. 176.2 ПКУ).
Дехто з прибічників позиції «у ф. № 1ДФ
підприємців не слід включати» серед аргументів на її користь наводять також роз’яснення
Міністерства юстиції України від 14.01.2011 р.
стосовно статусу фізичної особи — підприємця. У цьому роз’ясненні йдеться про те,
що в одних правовідносинах підприємець
виступає як суб’єкт господарювання, а в інших — як «звичайна» фізична особа, і це
викликає труднощі у відносинах з ними.
Проаналізувавши низку норм законодавства, фахівці Мін’юсту дійшли висновку, що
фізична особа — підприємець у цивільногосподарських відносинах є різностороннім
учасником. Принципи здійснення ним підприємницької діяльності роблять його подіб
ним до юридичних осіб, тоді як у приватних
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відносинах, незважаючи на будь-які зміни
в його статусі, він залишається громадянином — фізичною особою. А тому слід чітко
розмежовувати ці різні сфери відносин.
Вбачається, підсумовується у роз’ясненні,
що на підставі правила, встановленого
у ст. 51 Цивільного кодексу України (далі —
ЦКУ), до фізичних осіб — підприємців слід
застосовувати норми спеціального (господарського) законодавства, якщо предметом
регулювання безпосередньо є їх підприємницька діяльність. Натомість слід брати
до уваги норми цивільного законодавства,
якщо предмет регулювання виходить за
межі підприємницької діяльності, зачіпаючи
приватні інтереси суб’єкта, та повною мірою
врегульовується нормами ЦКУ.
Тобто в роз’ясненні йшлося про цивільно-правові відносини, а не про податкові.
Цивільний кодекс України, як відомо, до
податкових відносин не застосовується,
якщо інше не встановлено законом (ст. 1).
Тому врахування норм цього роз’яснення
при оподаткуванні доходів підприємців, напевно, недоречне. Більше того, незважаючи
на двоякий статус фізичної особи — підприємця, ПКУ прямо встановлено, що доходи
підприємців, які не є суб’єктами спрощеної
системи оподаткування, оподатковуються
за правилами розділу ІV ПКУ. А тому можна
стверджувати, що для цілей оподаткування
вони є фізичними особами, а наявний у них
статус підприємця лише є умовою уникнення
подвійного оподаткування їх доходів ПДФО.
Далі серед обов’язків податкового агента
відповідно до пп. 14.1.180 ПКУ — «вести податковий облік, подавати податкову звітність
контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку,
передбаченому ст. 18 та розділом IV цього
Кодексу». І цей обов’язок жодним чином
не «прив’язаний» до обов’язку сплачувати
податок хоча б, скажімо так, розділовими
знаками. Тобто податковий агент може не
вести податкового обліку, але має подавати
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податкову звітність; може не утримувати
податку, але має подавати податкову звітність тощо.
Усі ці висновки зроблено на підставі
визначення терміна «податковий агент»
у пп. 14.1.180 ПКУ. Та обов’язки податкового
агента щодо справляння ПДФО перелічені не
тільки у пп. 14.1.180 ПКУ, а й у п. 51.1 ст. 168,
176 ПКУ та у спеціальній статті, що визначає
права і обов’язки податкових агентів — ст. 18
ПКУ, за якою податкові агенти прирівнюються
до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені цим Кодексом
для платників податків (п. 18.2 ПКУ). І одним
з обов’язків платників податків є «подання до
контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством,
декларацій, звітності та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків
та зборів» (пп. 16.1.3 ПКУ).
Крім того, відповідно до пп. 168.2.2 ПКУ
особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка
не має статусу суб’єкта підприємницької
діяльності або не є особою, яка перебуває на
обліку в контролюючих органах як особа, що
провадить незалежну професійну діяльність.
Як наслідок, решта осіб є податковими агентами незалежно від того, чи утримують вони
податок у момент виплати доходу чи ні, внаслідок звільнення доходу від оподаткування
чи з інших причин, і цей статус не залежить
від особи одержувача доходу — громадянина
чи підприємця.
Податковий агент як платник податку
зобов’язаний подавати податкову декларацію
за встановленою формою у визначені строки
у випадках, коли згідно з нормами цього
розділу (ІV) таке подання є обов’язковим
(пп. «в» п. 176.1 ПКУ). І хоча зі змісту п. 176.1
ПКУ зрозуміло, що тут насамперед мається
на увазі податкова декларація про доходи
фізичної особи, та прямого застереження про
це немає, а ф. № 1ДФ має статус податкової
декларації.
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Так, п. 46.1 ПКУ встановлено, що податкова декларація — це документ, що подається
платником податків контролюючому органу
у строки, встановлені законом, на підставі
якого здійснюється нарахування та/або
сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій),
доходів (прибутків), щодо яких податковим
та митним законодавством передбачено
звільнення платника податку від обов’язку
нарахування і сплати податку і збору, чи
документ, що свідчить про суми доходу,
нарахованого (виплаченого) на користь
платників податків — фізичних осіб, суми
утриманого та/або сплаченого податку.
Крім того, у пп. «б» п. 176.2 ПКУ встановлено такий обов’язок осіб, які відповідно
до цього Кодексу мають статус податкових
агентів: подавати у строки, встановлені цим
Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку
(а таким є ф. № 1ДФ) до контролюючого
органу за місцем свого розташування. Такий
розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку
податковим агентом протягом звітного періоду. І знову ж таки не зазначено, що такий
розрахунок не подається, якщо податок не
нараховується чи не утримується тощо.
З вищенаведеного випливає, що у податкового агента є обов’язок подавати податкову декларацію (ф. № 1ДФ) незалежно
від того, чи утримувався з доходу податок.
І одним з основних аргументів є той факт,
що ПКУ не містить прямих застережень про
те, що податкова декларація (ф. № 1ДФ) не
подається, якщо податок не утримувався.
Обов’язок податкового агента (він же платник
податку) «утримувати та сплачувати податок»
і обов’язок податкового агента «подавати
ф. № 1ДФ» не поставлені в залежність один
від одного. Проте суди, як бачимо, вважають
по-іншому, але у справах щодо скасування
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штрафних санкцій за п. 119.2 ПКУ. Але, як
зазначалося, одне з призначень податкової
декларації, в т. ч. ф. № 1ДФ, — засвідчити
про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб. І тут слід згадати про таке.
Податковий орган (ДФСУ) формує та веде
Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — Реєстр). Відповідно до
п. 70.3 ПКУ до Реєстру включаються, серед
іншого, такі дані про фізичних осіб:
• джерело отримання доходів;
• об’єкт оподаткування;
• сума нарахованих та/або отриманих
доходів;
• сума нарахованих та/або сплачених
податків;
• інформація про податкову знижку та
податкові пільги платника податків.
Особами, відповідальними за «наповнен
ня» цього Реєстру, є, зокрема, юридичні особи, фізичні особи — підприємці, податкові
агенти, які зобов’язані подавати контролюючим органам інформацію про платників
податків, об’єкти оподаткування та об’єкти,
пов’язані з оподаткуванням, відповідно до
Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників
податків, об’єкти оподаткування та об’єкти,
пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та
справляння податків і зборів, затвердженого
постановою КМУ від 21.12.2011 р. № 1386
(далі — Порядок № 1386). Зокрема, податкові агенти зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на їх користь, а також сум
нарахованого та утриманого з них податку
(яким є ф. № 1ДФ).
Якщо погоджуватися з твердженням судів
про те, що якщо суб’єкт господарювання не
зобов’язаний утримувати податку під час
виплати доходу, а тому він не є податковим
агентом, а відтак може не відображати
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відомості про суми виплачених доходів
у ф. № 1ДФ, то тоді ведення Реєстру втрачає
будь-який зміст: можна не відображати
доходи, які звільнені чи не є об’єктом оподаткування, наприклад, аліменти, суми
матеріальної допомоги тощо. Адже підхід
має бути єдиним: якщо особа «втрачає»
статус податкового агента, коли вона не
зобов’язана утримувати податок з доходів
підприємців, то така особа «втрачає» статус
податкового агента й у інших випадках,
коли податок не утримується.
Знову ж таки через ст. 19 Конституції
України «законність» Порядку № 1386, напевно, також можна ставити під сумнів як
підзаконний акт. Але в такому разі не слід
дотримуватися й Правил дорожнього руху,
які затверджено постановою уряду. Але це
вже емоції…

Висновки
Підсумовуючи наведене, сторони залишаються при своїх думках:
• оскільки згідно з п. 119.2 ПКУ за невідображення у ф. № 1ДФ відомостей про доходи
підприємців відповідальність не настає, то
суб’єкт господарювання може не включати
таку інформацію у ф. № 1ДФ;
• обов’язок суб’єкта господарювання відображати у ф. № 1ДФ відомості про доходи
підприємців не залежить від (не)утримання
податку. І якщо така інформація не відображалася, то в такому разі слід вести мову про
притягнення суб’єктів господарювання до
відповідальності за п. 119.1 ПКУ, який передбачає, що неподання або порушення порядку
подання платником податків інформації для
формування та ведення Державного реєстру
фізичних осіб — платників податків, передбаченого цим Кодексом, тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 85 грн (за
повторне порушення — 170 грн).
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Сегодня в рубрике:

Разъясняют специалисты
ГФСУ

c. 71

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

Оподаткування компенсації
за використання автомобіля
Чи оподатковується ПДФО сума компенсації, яка виплачується юридичною особою — роботодавцем
працівнику за використання ним власного
автомобіля під час виконання службових
обов’язків?
Згідно з пп. «а» пп. 164.2.17 ПКУ до
складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку
як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що
належать роботодавцю, наданих платнику
податку в безоплатне користування, або

компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах.
До складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу включається дохід,
отриманий платником податку як додаткове
благо у вигляді 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 із розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ (пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ).
Згідно з п. 1 ст. 759 Цивільного кодексу
України за договором найму (оренди) най-
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модавець передає або зобов’язується передати
наймачеві майно в користування за плату
на певний строк.
Таким чином, компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому
працівнику за використання ним під час
виконання службових обов’язків власного
автомобіля, який не перебуває в оренді
в юридичної особи, може здійснюватися за
рішенням керівника підприємства та вважатиметься додатковим благом найманого
працівника.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку,
визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, сума компенсації, яка виплачується роботодавцем —
юридичною особою найманому працівнику
за використання ним власного автомобіля,
який не перебуває в оренді в юридичної особи, під час виконання службових обов’язків,
є додатковим благом такого працівника та
оподатковується ПДФО на підставі пп. «а»
та пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.

Наслідки неподання фізособою
декларації про доходи
Фізичною особою не подано річної
податкової декларації про майновий
стан і доходи. Податковий агент
подав розрахунок за ф. № 1ДФ та зазначив у ньому суму сплаченого доходу. Які
податкові наслідки для фізичної особи
виникнуть у такому випадку та чи будуть
застосовані контролюючим органом фінансові санкції?
Згідно з п. 46.1 ПКУ податкова дек
ларація, розрахунок — це документ,
що подається платником податків
(у т. ч. відокремленим підрозділом у ви-
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падках, визначених ПКУ) контролюючому
органу в строки, встановлені законом, на
підставі якого здійснюється нарахування
та/або сплата податкового зобов’язання або
відображаються обсяги операції (операцій),
доходів (прибутків), щодо яких податковим
та митним законодавством передбачено
звільнення платника податку від обов’язку
нарахування та сплати податку і збору, чи
документ, що свідчить про суми доходу,
нарахованого (виплаченого) на користь
платників податків — фізичних осіб, суми
утриманого та/або сплаченого податку.
Відповідно до пп. 16.1.3 ПКУ платник
податків зобов’язаний подавати до конт
ролюючих органів у порядку, встановленому
податковим та митним законодавством,
декларації, звітність та інші документи,
пов’язані з обчисленням і сплатою податків
та зборів.
Платниками податку на доходи фізичних
осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка
отримує доходи як із джерела їх походження
в Україні, так і іноземні доходи (ст. 162 ПКУ).
Відповідно до пп. 20.1.1 ПКУ контролюючі
органи мають право запрошувати платників
податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування
та своєчасності сплати податків, зборів,
платежів, дотримання вимог законодавства
з інших питань, у т. ч. законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму, контроль за
додержанням якого покладено на конт
ролюючі органи. Письмові повідомлення про
такі запрошення надсилаються в порядку,
встановленому ст. 42 ПКУ, не пізніше ніж
за 10 календарних днів до дня запрошення,
в яких зазначаються підстави запрошення,
дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків).
Платники податку зобов’язані на вимогу
контролюючого органу та в межах його
повноважень, визначених законодавством,
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пред’являти документи та відомості, пов’язані
з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою
податку, та підтверджувати необхідними
документами достовірність відомостей,
зазначених у податковій декларації з цього
податку (п. 176.1 ПКУ).
Якщо платником податків не подано
в установлений законом строк податкової
декларації або розрахунків, якщо їх подання
передбачено законом, контролюючий орган
відповідно до пп. 78.1.2 ПКУ має право проводити документальні позапланові перевірки.
Згідно з пп. 54.3.1 ПКУ контролюючий
орган зобов’язаний самостійно визначити
суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема,
платник податків не подає в установлені
строки податкової (митної) декларації.
За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на конт
ролюючі органи, застосовуються такі види
юридичної відповідальності, як, зокрема,
фінансова, адміністративна (п. 111.1 ПКУ).
Відповідно до п. 123.1 ПКУ самостійне
визначення суми податкового зобов’язання
платника податків контролюючим органом
на підставах, визначених пп. 54.3.5 ПКУ,
тягне за собою накладення на платника
податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, а за
повторне порушення — в розмірі 50 % суми
нарахованого податкового зобов’язання.
Водночас згідно зі ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення
неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних,
неведення обліку або неналежне ведення
обліку доходів і витрат, для яких законами
України встановлено обов’язкову форму
обліку, тягне за собою попередження або
накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 нмдг,
або від 51 до 136 грн. Ця відповідальність не
розповсюджується на випадки добровільно-
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го подання декларації (в т. ч. у разі реалізації
права на податкову знижку).
Враховуючи викладене, в разі неподання
платником податків в установлений термін
податкової декларації (якщо таке подання
є обов’язковим) контролюючий орган на
підставі наявної податкової інформації за
результатами документальної позапланової
перевірки має право самостійно визначити
суму грошових зобов’язань платника податку.

Терміни сплати військового збору
фізособою
В який термін фізична особа — резидент зобов’язана сплатити військовий збір (ВЗ) з доходів, отриманих
не від податкових агентів, а з тих, що підлягають річному декларуванню?
Відповідно до пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ платниками ВЗ
є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ). Так,
п. 163.1 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ нарахування, утримання та
сплата (перерахування) ВЗ до бюджету здійснюється в порядку, встановленому ст. 168
ПКУ для ПДФО, за ставкою 1,5 % від об’єкта
оподаткування.
Платник податку, який отримує доходи
від особи, яка не є податковим агентом, та
іноземні доходи, зобов’язаний включити
суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного
податкового року, а також сплатити податок
з таких доходів (пп. 168.2.1 ПКУ).
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Особою, яка не є податковим агентом,
вважається нерезидент або фізична особа,
яка не має статусу суб’єкта підприємницької
діяльності або не є особою, яка перебуває на
обліку в контролюючих органах як особа,
що провадить незалежну професійну діяльність (пп. 168.2.2 ПКУ). При цьому згідно
з п. 179.7 ПКУ фізична особа зобов’язана
самостійно до 1 серпня року, що настає за
звітним, сплатити суму податкового зобов’я
зання, зазначену в поданій нею податковій
декларації.
Таким чином, фізична особа, що отримує доходи від особи, яка не є податковим
агентом, зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму
ВЗ, зазначену в поданій нею податковій дек
ларації, подання якої є обов’язковим.

Повернення авансу, якщо
відрядження не відбулося
У який термін працівнику необхід-но
повернути аванс, виданий на відрядження або під звіт, якщо працівник захворів і відрядження не відбулося?
Відповідно до пп. 170.9.2 ПКУ звіт
про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт, подається
за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 р.
№ 350, до закінчення п’ятого банківського дня,
що настає за днем, у якому платник податку:
• завершує таке відрядження;
• завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок
особи, що видала кошти під звіт.
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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 можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний
(довідковий) документ.
Згідно з п. 11 розділу II Інструкції № 59
якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, він повинен протягом трьох
банківських днів з дня прийняття рішення
про відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти.
При цьому нормами законодавства не
передбачено додаткових строків для здавання коштів до каси підприємства, отриманих
як аванс на відрядження, у випадках, якщо
відрядження не відбулося з поважних причин
(в т. ч. у разі хвороби працівника).
Таким чином, якщо працівник отримав
аванс на відрядження і не виїхав, він повинен протягом трьох банківських днів з дня
прийняття рішення про відміну поїздки
повернути до каси підприємства зазначені
кошти.
Нагадаємо, що відповідно до Положення
про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, завтердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637, видача
відповідній особі готівкових коштів під звіт
проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під
звіт суми.
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Сегодня в рубрике:
Отражение внутренних
совместителей
в отчетности по ЕСВ

c. 75

«Детские» отпуска:
особенности
предоставления

c. 78

«Больничные»
и «декретные»:
ограничения по-новому

c. 83

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ВІДОБРАЖЕННЯ

внутрішніх сумісників
у звітності з ЄСВ

На сьогодні багато хто з працівників не обмежується одним
місцем роботи, а працює ще й за сумісництвом. Нарахована суміснику зарплата є об’єктом оподаткування ПДФО та
ВЗ, також на неї нараховується ЄСВ. Нерідко у бухгалтерів
виникає запитання щодо відображення у звітності з ЄСВ
внутрішніх сумісників, тож розглянемо його далі в статті
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В

нутрішній сумісник — це працівник,
який працює в одного роботодавця
за основним місцем роботи та за су
місництвом. За внутрішнього сумісництва,
нагадаємо, трудові обов’язки за суміщуваною
посадою особа виконує у вільний від основ
ної роботи час. Оплата праці внутрішнього
сумісника здійснюється окремо за кожною
посадою, яку обіймає працівник.

Нарахування ЄСВ на зарплату
внутрішнього сумісника
Заробіток працівника — внутрішнього
сумісника є базою для нарахування ЄСВ
на загальних підставах. Нараховують ЄСВ
на суму нарахованої суміснику зарплати
за видами виплат, які включають основну
й додаткову заробітну плату, інші заохо
чувальні та компенсаційні виплати, в т. ч.
у натуральній формі. Види виплат, що на
лежать до основної, додаткової зарплати
та інших заохочувальних і компенсаційних
виплат, визначені Інструкцією зі статистики
зарплати.
Так само, як і для основного працівни
ка, на зарплату внутрішнього сумісника
ЄСВ нараховують за ставкою 22 %. Якщо
працівник-сумісник є інвалідом, то до його
зарплати (доходу) застосовується ставка
ЄСВ 8,41 % (нагадаємо, що якщо праців
ник з інвалідністю працює у підприємця,
то ставка ЄСВ становить 22 %). Підставою
для застосування саме такої ставки є завірена копія довідки МСЕК (виписки з акта
огляду МСЕК) про встановлення групи інвалідності.
Під час нарахування ЄСВ на зарплату
сумісника застосовується максимальна ве
личина бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює
25 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом
(з 01.01.2018 р. — 15 мінімальних зарплат).
У 2017 р. максимальний розмір зарплати
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(доходу), на яку нараховують ЄСВ, стано
вить:
• 40 000,00 грн — з 01.01.2017 р. по
30.04.2017 р.;
• 42 100,00 грн — з 01.05.2017 р. по
30.11.2017 р.;
• 44 050,00 грн — з 01.12.2017 р. по
31.12.2017 р.
Хоча внутрішній сумісник працює за двома трудовими договорами (за основним
місцем роботи та місцем роботи за суміс
ництвом), для нього максимальну величину
бази нарахування ЄСВ визначають сукупно
за основним місцем роботи та місцем роботи
за внутрішнім сумісництвом.
Так само сукупно порівнюється зарплата
внутрішнього сумісника і з мінімальною
зарплатою для нарахування мінімального
страхового внеску. Якщо загальна сума за
робітної плати внутрішнього сумісника за
основним місцем роботи та сумісництвом
не перевищує розміру мінімальної заробіт
ної плати, встановленої законом на місяць,
за який нараховується зарплата, сума ЄСВ
розраховується як добуток діючого розмі
ру мінімальної заробітної плати та ставки
внеску.

Відображення сумісників у звіті
з ЄСВ
У цілому заповнення звітності з ЄСВ на
внутрішнього сумісника не відрізняється
від заповнення на основного працівника,
але є моменти, на які варто звернути увагу.
У таблиці 1 додатка 4 у показниках «Середньооблікова кількість штатних працівни
ків за звітний період» і «Штатна чисельність
працівників» внутрішніх сумісників врахову
ють один раз. Тобто хоч сумісник і обіймає
дві посади, він обліковується як одна штатна
одиниця. Нагадаємо, що зовнішні сумісники
не включаються в облікову кількість штатних
працівників.
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У таблиці 5 додатка 4 внутрішнього су
місника відображають у тих звітних місяцях,
коли його прийнято на роботу за суміс
ництвом або звільнено з неї. При цьому
в реквізиті 7 зазначається код категорії « 2 —
наймані працівники без трудової книжки»,
а в реквізиті 11 вказується «дата початку/дата
закінчення» трудових відносин із сумісником.
Якщо протягом звітного періоду відбу
вається зміна в статусі працівника — внут
рішнього сумісника, зокрема, він змінює
основне місце роботи на роботу за сумісницт
вом або навпаки, то на нього заповнюють
два рядки:
• у першому — зазначається дата закін
чення роботи за основним місцем роботи /
місцем роботи за сумісництвом з відпо
відною категорією особи («1 — наймані
працівники з трудовою книжкою» або «2 —
наймані працівники без трудової книжки»)
в реквізиті 7;
• у другому — дата початку роботи за
основним місцем роботи/місцем роботи за
сумісництвом також з відповідною категорією
особи в реквізиті 7.
Найбільше запитань виникає через запов
нення таблиці 6 додатка 4, де відобража
ються відомості про нарахування заробітної плати працівнику — внутрішньому су
міснику за звітний період. І пов’язано це
з тим, що на сьогодні фахівці ДФС та ПФУ
висловлюють різні позиції стосовно того,
як у цій таблиці відображати зарплату внут
рішнього сумісника: загальну суму в одному
рядку чи окремі суми за двома посадами
в двох рядках?
Перша позиція така: у таблиці 6 додатка 4
відомості про нараховану внутрішньому
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суміснику зарплату відображають одним
рядком, в якому вказують загальну суму зар
плати, нараховану за час роботи за основним
місцем та за місцем роботи за сумісництвом,
а в реквізиті 22 «Ознака наявності трудової
книжки» зазначають «1 — так».
Друга позиція інша: згідно з нею, якщо пра
цівник на одному й тому самому підприємстві
працює як основний працівник з трудовою
книжкою і як сумісник, то щодо нього в таб
лиці 6 додатка 4 необхідно заповнювати два
рядки: у кожному з них слід окремо зазначати
заробітну плату й нарахований ЄСВ як для
основного працівника, так і для сумісника.
Зауважимо, що другу позицію — про за
повнення двох рядків — фахівці в основному
висловлюють у роз’ясненнях, які стосуються
випадків, коли протягом звітного періоду
працівник — внутрішній сумісник змінює
основне місце роботи на роботу за сумісницт
вом або навпаки.
В останньому роз’ясненні з цього приводу, наданому одним з керівників Управління
адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків
Департаменту податків і зборів з фізичних
осіб ДФС України, наголошується на тому,
що оскільки для внутрішнього сумісника
під час розрахунку бази нарахування ЄСВ
враховується його сукупний дохід за звіт
ний місяць, то й у таблиці 6 додатка 4 його
необхідно відображати одним рядком
(див. журнал «Заработная плата» № 4/2017,
с. 89). Вважаємо, що платникам слід до
тримуватись саме такої позиції. А хто не
згодний — може звернутися до податкового
органу з проханням надати індивідуальну
консультацію.
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Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

«ДИТЯЧІ»

відпустки:
особливості надання
Законодавство не містить поняття «дитячі» відпустки». Проте
під ними мають на увазі додаткові відпустки працівникам,
які мають дітей. Незважаючи на те, що загальні правила їх
надання визначені досить чітко, на практиці часто виникають
ситуації, вирішення яких не завжди є таким простим, як це
передбачає закон. Про деякі з них — у статті

Нормативне регулювання
Додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей (далі — «дитяча» відпустка),
надається на підставі ст. 19 Закону про відпустки таким особам: жінці, яка працює та
має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину; матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи; одинокій матері; батьку
дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері
(у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); а також особі,
яка взяла під опіку дитину або інваліда
з дитинства підгрупи А I групи, чи одному
з прийомних батьків.
Крім цього, слід зауважити, що така відпустка є оплачуваною й надається згаданій
категорії осіб з метою належного поєднання

їх трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків.
Необхідно зазначити, що «дитяча» відпустка надається понад тривалість щорічних
основної та додаткових відпусток, передбачених ст. 6, 7 і 8 Закону про відпустки,
а також понад тривалість щорічних відпусток, установлених іншими законами та
нормативно-правовими актами. Зазначена
відпустка надається в обов’язковому порядку за бажанням працівника. Право на неї
він має як за основним місцем роботи, так
і на роботі за сумісництвом.
«Дитяча» відпустка є соціальною та не
належить до виду щорічних відпусток,
а тому може надаватися в будь-який час
протягом календарного року, незалежно від
відпрацьованого часу та дати народження
дитини — до чи після. Її тривалість за однієї
підстави сягає не менше 10 календарних
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днів, а за наявності кількох підстав — не
може перевищувати 17 календарних днів.
Надається вона без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Окрім цього, відповідно до ст. 20 Закону
про відпустки «дитяча» відпустка може переноситися на інший період або продовжуватися в порядку, визначеному ст. 11 Закону
про відпустки. Також законодавством не
передбачено строку давності, після якого
втрачається право на таку відпустку. Тому
якщо працівник, який має право на «дитячу»
відпустку, з якихось причин не скористався
ним у році досягнення дитиною певного
віку або ж за кілька попередніх років, він
має право її використати.
З метою деталізації певних нюансів надання такої відпустки розглянемо кілька
практичних ситуацій, для вирішення яких
передплатники нашого журналу звернулися
за допомогою до редакції.

Вихід з «декретної» відпустки
та звільнення
Ситуація
Після виходу з відпустки для догляду за
молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця повернулася на
роботу, попрацювала два дні й звільнилася.
Чи має право така працівниця як матір двох
дітей на одержання компенсації за невикористану «дитячу» відпустку?

Як діяти
Зважаючи на норму ст. 19 Закону про відпустки, для отримання «дитячої» відпустки
жінці недостатньо просто мати двох дітей
віком до 15 років тощо. Вона ще повинна
працювати (тобто виконувати свої трудові обов’язки). А отже, право на «дитячу»
відпустку як жінці, яка має двох дітей до
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15 років, у працівниці настає після фактичного виходу на роботу з відпустки для догляду за молодшою дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Крім цього, таке право
працівниця має також у разі переривання
вищевказаної відпустки або її виходу на
роботу з неповним робочим днем.
З огляду на це, в разі звільнення (незалежно від підстав) цій працівниці має бути
виплачена грошова компенсація за невикористану «дитячу» відпустку за відповідний
календарний рік (ст. 24 Закону про відпустки). Це зумовлено тим, що працівниця фактично стала до роботи після відпустки для
догляду за дитиною та по суті (після народження другої дитини) набула права на «дитячу» відпустку тривалістю 10 календарних
днів за календарний рік.

Звільнення під час
«декретної» відпустки
Ситуація
Працівниця, перебуваючи у відпустці
для догляду за дитиною, звільнилася. Чи
має вона право вимагати на новому місці
роботи одержання «дитячої» відпустки як
одинока матір?

Як діяти
Для одержання «дитячої» відпустки працівниця, як уже зазначалося вище, має працювати, тобто вийти на роботу хоча б на
один день. Окрім цього, для її отримання
вона має підтвердити статус одинокої матері.
Проте навіть підтверджений статус на підприємстві, з якого вона звільняється, на надає
їй права ані на одержання цієї відпустки,
ані на виплату компенсації за неї, оскільки
вона звільняється під час перебування у відпустці для догляду за дитиною й фактично
не працює.
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На думку автора, в разі звільнення підприємство може видавати такій особі копію
або витяг з наказу про звільнення, в яких
йтиметься, що колишня працівниця не отримувала грошової компенсації за невикористану «дитячу» відпустку як одинока мати
та/або довідку про роботу, в якій має бути
вказано період її перебування у відпустці для
догляду за дитиною та факт неодержання
компенсації за невикористану соціальну
відпустку.
Нагадаємо, що для надання «дитячої»
відпустки як одинокій матері наступне місце
роботи має зібрати відповідні документи.
Визначення поняття «одинока мати» наведено в п. 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9) та в п. 5 частини 12
ст. 10 Закону про відпустки. Отже, згідно
з Постановою № 9 одинокою матір’ю слід
вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі
й у свідоцтві про народження дитини якої
немає запису про батька дитини або запис
про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку,
яка виховує та утримує дитину сама.
Оскільки п. 5 частини 12 ст. 10 Закону про відпустки визначає одиноку матір
як таку, яка виховує дитину без батька,
факт утримання дитини (сплата аліментів)
для надання «дитячої» відпустки значення
не має.
Отже, право на «дитячу» відпустку мають
такі одинокі матері:
• жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає
запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;
• вдова;
• жінка, яка виховує дитину без батька
(у т. ч. розлучена жінка, яка виховує дитину
без батька, незважаючи на факт отримання
аліментів).
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Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, а також жінці, яка не
уклала шлюбу з батьком дитини, але батько
визнав дитину та дав їй своє прізвище, оскільки батько в дитини є та в багатьох випадках
спілкується з нею й бере участь у її вихованні.
Чинне законодавство не містить конк
ретного переліку документів, які слід надати
жінці, яка виховує дитину без батька, для
отримання «дитячої» відпустки. Тому для
підтвердження права на зазначену відпустку
в цьому випадку роботодавцю має бути надано будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку
документ, у якому з достатньою достовірністю
підтверджується те, що батько не бере участі
у вихованні дитини.
Документами, на думку фахівців Міністерства соціальної політики України, вик
ладену, зокрема, у листі від 25.02.2015 р.
№ 76/13/116-15, які можуть надаватися
в таких випадках, є: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом
про стягнення аліментів; акт, складений
соціально-побутовою комісією, створеною
первинною профспілковою організацією чи
будь-якою іншою комісією, утвореною на
підприємстві, в установі, організації, або акт
дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності
їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
довідка зі школи про те, що батько не бере
участі у вихованні дитини (не спілкується
з вчителями, не забирає дитину додому, не
бере участі в батьківських зборах) тощо.
Слід наголосити, що перелік документів,
які повинна надати жінка для підтвердження
статусу одинокої матері, законодавством не
визначено, тому з метою уникнення непорозумінь у колективному договорі доцільно
визначити умови, за яких жінка може отримувати «дитячу» відпустку як одинока матір.
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Права на «дитячу» відпустку
не заявлялися
Ситуація
Працівник, який є опікуном, на поперед
ньому місці роботи не отримував «дитячої» відпустки через ненадання відповідної інформації. Чи має він право вимагати
одержання такої відпустки на новому місці
роботи?

Як діяти
Звичайно, опікун має право на одержання «дитячої» відпустки, а тому в разі її невикористання під час звільнення такий працівник має право й на отримання компенсації
за невикористану «дитячу» відпустку.
Однак якщо підприємство не володіло
інформацією щодо його статусу, він ніколи
не звертався за одержанням «дитячої» відпустки тощо, то підприємство й не могло її
надавати, а отже, у разі звільнення виплатити компенсацію. Окрім цього, опікуном1
такий працівник міг бути призначений
і в період між звільненням та прийняттям
на роботу.
У даному випадку, як і в попередній ситуації, для одержання «дитячої» відпустки
на новому місці роботи працівник може попросити на попередньому місці роботи про
надання йому копії або витягу з наказу про
звільнення, в яких буде міститися інформація
щодо неодержання грошової компенсації за
невикористану «дитячу» відпустку.
Також доцільним буде видання довідки,
в якій може бути вказано причину, через яку
1 Питання призначення опікуном врегульовано ст. 63

Цивільного кодексу України. Опікуна або піклувальника
призначає орган опіки та піклування, крім випадків, коли
опікуна або піклувальника за поданням органу опіки та
піклування призначає суд у разі визнання особи недіє
здатною, обмеження її цивільної дієздатності, якщо особа
є малолітньою чи неповнолітньою дитиною.
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він її не отримав у відповідному році. Наприклад, у зв’язку із ненаданням інформації
щодо призначення його опікуном.
Нагадаємо, що деякі категорії працівників
відповідно до законодавства повинні повідомляти підприємство про зміни в сімейному
стані (наприклад, військовозобов’язані, жінки, які в разі одруження змінюють прізвище,
працівники, у яких народжуються діти тощо).
Щодо останнього слід наголосити, що для
таких працівників Законом про відпуст-ки
передбачені різні види відпусток залежно
від статусу працівника, а законодавством
передбачена відповідальність за порушення
законодавства про відпустки, згідно з яким
особи, винні в порушенні таких норм, несуть
відповідальність згідно із законодавством
(ст. 28 Закону про відпустки). Натомість
для її надання роботодавець повинен мати
відповідну інформацію.
Зауважимо, що у випадку спорів, які виникають щодо надання відпусток, такі питання
розглядаються, як правило, в судовому порядку. Наприклад, працівниця перед звільненням
не надавала підтвердження свого статусу
одинокої матері, але після звільнення вимагає
від колишнього підприємства компенсацію
за невикористану «дитячу» відпустку. У такому випадку працівниця може подати позов,
проте підприємство може оскаржити його за
умови підтвердження відсутності на момент
звільнення відповідних документів.

Підтвердження права на «дитячу»
відпустку перед звільненням
Ситуація
Одинокий батько надав документ, що
підтверджує цей статус, напередодні звільнення. Чи має підприємство виплатити йому
грошову компенсацію за невикористану
«дитячу» відпустку за всі попередні роки
роботи на цьому підприємстві?
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Як діяти
Питання щодо одержання підприємством
перед звільненням працівника документів,
які надають йому право на «дитячу» відпустку, потрібно розглядати індивідуально стосовно кожної такої ситуації. Умови та порядок надання «дитячої» відпустки застосовуються і до батька, який виховує дитину
без матері (одинокий батько). Одиноким
батьком слід вважати чоловіка, який не
перебуває у шлюбі та який у свідоцтві про
народження дитини записаний як її батько;
вдівця; розлученого чоловіка, який виховує
дитину без матері.
Якщо чоловік, наприклад, став удівцем
у 2015 р., а звільняється у 2017 р., і його
дитині ще не виповнилося 18 років2, а також
разі можливого його повторного одруження,
а дитина не є усиновленою його теперішньою
дружиною на момент звільнення, юридично
він вважається одиноким батьком і має право
на отримання грошової компенсації за невикористану соціальну відпустку за 2015-й,
2016-й та 2017 р. Оскільки така відпустка
надається один раз протягом відповідного
календарного року, підприємство має виплатити компенсацію за 30 календарних днів.
А от у разі, якщо батько є розлученим
чоловіком, з яким дитина проживає разом,
то ст. 157 Сімейного кодексу України визна2 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону
дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III та ст. 2 Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від
21.11.1992 р. № 2811-XII дитина — це особа віком до
18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
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чає, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто
проживає окремо від дитини, зобов’язаний
брати участь у її вихованні та має право на
особисте спілкування з нею. Ст. 158 цього
Кодексу передбачено, що за заявою батька,
матері дитини орган опіки та піклування
визначає способи участі у вихованні дитини
та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити
розлученій жінці, яка виховує дитину без
батька, для отримання «дитячої» відпустки. Проте оскільки відповідно до ст. 1861
КЗпП гарантії щодо надання соціальних
відпусток поширюються також на батьків,
які виховують дітей без матері, цей перелік
не визначений і для них.
Тому для підтвердження права на «дитячу» відпустку в цьому випадку роботодавцю має бути надано будь-який офіційно
складений, оформлений та засвідчений
в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі матері у вихованні
дитини.
Разом з тим слід ще раз зазначити, що
оскільки «дитяча» відпустка надається один
раз протягом календарного року, і за цей час
статус одинокого батька може змінитися,
роботодавець має право вимагати поновлення зазначених документів один раз на рік.
На цьому (незважаючи на те що відповідь
стосувалася жінок) наголошують фахівці
Міністерства соціальної політики України
в листі від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заработная плата»

«ЛІКАРНЯНІ»

та «декретні»:
обмеження по-новому
Ця стаття — коментар до змін, внесених до Закону № 1105
так званим законом про пенсійну реформу, та листа Фонду соціального страхування щодо застосування обмежень
у разі нарахування допомоги по вагітності та пологах і допомоги
по тимчасовій непрацездатності. На жаль, це питання довгий
час залишалося актуальним, але, схоже, крапку поставлено

У

цьому номері журналу ми публікуємо лист Фонду соціального страхування України від 01.09.2017 р.
№ 5.1-27-241 (с. 92), у якому йдеться про
застосування обмежень до розміру допомоги по вагітності та пологах і допомоги
по тимчасовій непрацездатності, що були
передбачені ст. 19 і ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105), і який став доречним в світлі змін. Та про все за порядком.
І спершу коротко нагадаємо, про що йдеться.

Обмеження за Законом № 1105
до внесення змін
Частиною другою ст. 26 Закону № 1105
було встановлено, що розмір допомоги по
вагітності та пологах не може перевищувати розміру максимальної величини бази
нарахування ЄСВ (на даний час — 42 100 грн
або 25 прожиткових мінімумів для праце

здатних громадян) та не може бути меншою,
ніж розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку (у 2017 р. — 3200 грн).
Крім того, частиною четвертою ст. 19 Закону № 1105 було встановлено, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців,
мають право:
• на допомогу по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але
в розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку (у 2017 р. — 6400
і 3200 грн відповідно).
• на допомогу по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески,
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але в розрахунку на місяць не вище розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом у місяці настання страхового випадку.
На початку 2017 р. врахування цих обмежень стало особливо актуальним, серед
іншого, й тому, що вдвічі зросла мінімальна
зарплата, про що ми писали в журналі «Заработная плата» № 2/2017, с. 78, 81. Але
якщо з «верхніми» обмеженнями сум допомог ситуація була ще більш-менш зрозуміла
та, можна сказати, однозначна, то з «нижньою» межею суми допомоги по вагітності
та пологах як на той час, так і впродовж
2017 р. все було не так однозначно.
У листах від 10.06.2016 р. № 189/18/99-16,
від 23.06.2016 р. № 215/18/99-16 Мінсоцполітики роз’яснювало, що якщо нарахована
сума допомоги в розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати
(у прикладі, наведеному в листі, це червень),
то в цьому місяці необхідно здійснити доплату до зазначеної суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності
та пологах.
Це слід було розуміти так, що якщо, наприклад, середньоденна зарплата становить
110,00 грн, то в лютому (28 к. дн.) сума допомоги по вагітності та пологах — 3080,00 грн
і слід доплатити 120,00 грн. При цьому загальна сума допомоги за 126 к. дн. мала би
становити 13 860,00 грн (126 × 110,00) +
+ 100,00 грн.
При цьому зазначалося, що якщо сума
допомоги по вагітності та пологах чи допомоги по тимчасовій непрацездатності
перевищуватиме встановлену межу, то їх
розмір обмежується максимальною сумою,
тобто сума перевищення має «відсікатися».
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі —
ФСС) не заперечував, що розмір допомоги по вагітності та пологах має бути не меншим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настан-
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ня страхового випадку, але розумів це посвоєму.
Якщо Мінсоцполітики вважало, що пот
рібно доплачувати в розрізі місяців, то ФСС
відразу зайняв позицію, що збільшувати слід
загальну суму допомоги (див., наприклад,
лист від 15.05.2015 р. № 5.2-32-862).
Наприклад, за фактичної середньоденної зарплати в розмірі 100,00 грн загальна сума допомоги дорівнює 12 600,00 грн
(126 × 100,00). Це менше ніж із розрахунку мінімальної зарплати (126 × 105,12 =
= 13 245,12 грн) і менше ніж із розрахунку
двох мінімальних зарплат (6400 ÷ 30,44 ×
× 126 = 26 491,50 грн). То ФСС вважав, що
в такому випадку слід доплачувати лише
різницю між фактичною сумою допомоги та сумою допомоги з розрахунку мінімальної зарплати: 13 245,12 – 12 600,00 =
=+645,12 грн.
Позиції страхувальників (підприємствроботодавців) розділилися на дві протилежні.
Одні приставали на позицію ФСС, «бо він же
перевіряє», і доплачували суму допомоги
до рівня 13 245,12 грн. Другі, підклавши
під заявку-розрахунок лист-роз’яснення
Мінсоцполітики і витяг із Закону № 1105,
виплачували фактичну суму допомоги
з «місячною» доплатою (наприклад, 13 860,00
(126 × 110,00) + 100,00 грн).

«Пенсійна» реформа
та обмеження
Як відомо, 03.10.2017 р. Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від
03.10.2017 р. № 2148-VІІІ. Законом частина
четверта ст. 19 та частина друга ст. 26 Закону № 1105 викладені в нових редакціях,
які встановлюють, що застраховані особи,
які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державно-
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го реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають
право:
• на допомогу по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але ця допомога не може бути більшою за
розмір допомоги, обчислений з мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
• на допомогу по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але ця допомога не може бути
більшою за розмір допомоги, обчислений
із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку (ст. 19 Закону № 1105).
Сума допомоги по вагітності та пологах
у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, з якої
сплачувалися страхові внески до ФСС, та
не може бути меншою за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку (ст. 26 Закону № 1105).
Тобто «переміг» Фонд соціального страхування — після набрання чинності змінами
в розрізі місяців суми допомоги не потрібно
буде порівнювати з мінімальною заробітною
платою. Порівнюватиметься сума допомоги,
обчислена з фактичної зарплати, та сума до-

помоги, обчислена з мінімальної заробітної
плати.

Застосування обмежень
ФСС у листі від 01.09.2017 р. № 5.1-27241 (с. 92) підтвердив свою попередню
думку: доплачувати слід до загальної суми
допомоги, а не в розрізі місяців. І тепер
це твердження стало нормою закону. Відтепер всі обмеження, передбачені ст. 19 та
26 Закону № 1105, «прив’язані» до розміру
допомоги, обчисленої з однієї/двох розмірів
мінімальної зарплати, встановленої на час
настання страхового випадку, а не до розміру мінімальної зарплати.
Тож можемо стверджувати, що мінімальна сума допомоги по вагітності та пологах
і для осіб, страховий стаж яких менше
шести місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку,
і для осіб, у яких він більший чи особа має
пільги, має становити не менше 3200,00 ÷
÷ 30,44 × 126 = 13 245,12 грн. Якщо сума
допомоги, обчислена з фактичної зарплати,
буде меншою, доплатити потрібно різницю
між 13 245,12 грн і фактичною сумою допомоги. Фонд же пропонував: якщо фактична
середньоденна зарплата менше середньоденної зарплати, обчисленої з мінімальної,
подальший розрахунок допомоги по вагітності та пологах слід здійснювати із середньоденної зарплати, обчисленої з мінімальної.

ПРИКЛАД 1

Обчислення мінімальної суми допомоги по вагітності та пологах
Фактична середньоденна зарплата становить 100,00 грн. Середньоденна зарплата
виходячи з розміру мінімальної зарплати — 105,12 грн. Порівнюємо:
100,00 < 105,12.
Визначаємо суму допомоги:
105,12 × 126 = 13 245,12 грн.
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Або розрахунок може бути таким:
— обчислюємо суму допомоги з фактичної зарплати:
100,00 × 126 = 12 600,00 грн;
— визначаємо суму допомоги з мінімальної зарплати:
105,12 × 126 = 13 245,12 грн;
— порівнюємо:
12 600,00 < 13 245,12;
— обчислюємо суму доплати:
13 245,12 – 12 600,00 = 645,12 грн.

Максимальна сума допомоги по вагітності та пологах для осіб, страховий
стаж яких менше шести місяців протягом
останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, тепер становить не більше

за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку (ст. 19 Закону № 1105).

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми допомоги по вагітності та пологах,
якщо страховий стаж менше шести місяців
Середньоденна зарплата виходячи з розміру мінімальної зарплати:
3200,00 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Середньоденна зарплата виходячи з розміру двох мінімальних зарплат:
3200,00 × 2 ÷ 30,44 = 210,25 грн.
Сума допомоги з мінімальної зарплати:
105,12 × 126 = 13 245,12 грн.
Сума допомоги з двох мінімальних зарплат:
210,25 × 126 = 26 491,50 грн.
Варіант 1.
Фактична середньоденна зарплата — 150,00 грн.
Сума допомоги з фактичної зарплати:
150,00 × 126 = 18 900,00 грн.
Порівнюємо:
13 245,12 < 18 900,00 < 26 491,50.
Сума допомоги до нарахування: 18 900,00 грн.
Варіант 2.
Фактична середньоденна зарплата — 250,00 грн.
Сума допомоги з фактичної зарплати:
250,00 × 126 = 31 500,00 грн.
Порівнюємо:
13 245,12 < 31 500,00 > 26 491,50.
Сума допомоги до нарахування: 26 491,50 грн.
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Максимальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності для осіб, страховий
стаж яких менше шести місяців протягом
останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, тепер обчислюється виходячи
з нарахованої заробітної плати (доходу),

з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку (ст. 19
Закону № 1105), і порядок її обчислення,
вважаємо, залишиться незмінним.

ПРИКЛАД 3

Обчислення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо страховий стаж менше шести місяців
Варіант 1.
Заробітна плата застрахованої особи становить 2000,00 грн за місяць. Кількість днів
тимчасової непрацездатності — 35.
Визначаємо фактичну середньоденну зарплату:
2000,00 грн ÷ 31 к. д. = 64,51 грн.
Обчислюємо суму денної виплати з урахуванням загального страхового стажу:
64,51 грн × 50 % = 32,26 грн.
Середньоденна зарплата, розрахована з мінімальної, становить:
3200,00 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Сума допомоги фактична:
32,26 × 35 = 1129,10 грн.
Сума допомоги з мінімальної зарплати:
105,12 × 35 = 3679,20 грн.
Порівнюємо:
1129,10 < 3679,20
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності до нарахування: 1129,10 грн.
Варіант 2.
Заробітна плата застрахованої особи становить 7000,00 грн за місяць. Кількість днів
тимчасової непрацездатності — 35.
Обчислюємо фактичну середньоденну зарплату:
7000,00 грн ÷ 31 к. д. = 225,81 грн.
Визначаємо суму денної виплати з урахуванням загального страхового стажу:
225,81 грн × 50 % = 112,91 грн.
Середньоденна зарплата, розрахована з мінімальної:
3200,00 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Сума допомоги фактична:
112,91 × 35 = 3951,85 грн.
Сума допомоги з мінімальної зарплати:
105,12 × 35 = 3679,20 грн.
Порівнюємо:
3951,85 < 3679,20
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності до нарахування: 3679,20 грн.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

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

Оплата листка
непрацездатності, якщо мати
перебуває за кордоном
Працівник підприємства надав листок непрацездатності по догляду
за хворою дитиною віком до трьох
років. Мама дитини в цей час перебуває
в Російській Федерації, є копія паспорта
з відмітками Державної прикордонної
служби України про перетин кордону. Чи
підлягає такий листок непрацездатності
оплаті?
Відповідно ст. 18 Закону про відпустки після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами
за бажанням жінки їй надається відпустка
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Вона може бути використана повністю або частинами також батьком
дитини, бабою, дідом чи іншими родичами,
які фактично доглядають за дитиною, або
особою, яка усиновила чи взяла під опіку
дитину, одним із прийомних батьків чи
батьків-вихователів. У той же час за бажанням матері або іншої особи, що фактично
здійснює догляд, у період перебування її
у відпустці для догляду за дитиною вона
може працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома.
У разі хвороби дитини віком до трьох
років матері або іншій працюючій особі,
яка доглядає за хворою дитиною і перебуває
в цей час у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, листок
непрацездатності видається з дня, коли мати

або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до
роботи, що встановлено п. 3.11 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують
тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455
(далі — Інструкції № 455).
Наприклад, працівниця перебуває
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Дитині виповниться три роки 18.10.2017 р. Відповідно,
мати повинна стати до роботи з цього дня.
Але дитина хворіла в період з 12 по 24 жовт
ня включно. Отже, працівниці нададуть
листок непрацездатності з 18 по 24 жовтня
включно.
Пунктом 3.13 Інструкції № 455 передбачено надання листка непрацездатності
працюючій особі, яка здійснює догляд за
дитиною віком до трьох років або за дитиною-інвалідом віком до 18 років, у разі
пологів або хвороби матері на період, коли
вона за медичними висновками лікаря
не може здійснювати догляд за дитиною,
а також у разі необхідності догляду за другою хворою дитиною.
У цьому випадку листок непрацездатності
видається на підставі довідки з поліклініки
чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена
сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду
за дитиною віком до трьох років, виховує
дитину-інваліда віком до 18 років).
Тобто батьку або іншій особі, яка фактично здійснює догляд за хворою дитиною,
на період відсутності матері, яка перебуває
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у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, видається листок
непрацездатності виключно у випадках:
• хвороби матері;
• необхідності догляду за іншою хворою
дитиною;
• пологів.
І лише за умови надання педіатру підтвердних документів з поліклініки чи стаціонару.
Якщо ніхто з працюючих членів сім’ї не
перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
то листок непрацездатності по догляду за
дитиною віком до трьох років видають на
загальних підставах.
Отже, у випадку, що розглядається, педіатр видав батькові листок непрацездатності
по догляду за дитиною на період поїздки
матері безпідставно. Відповідно до п. 8.3
Інструкції № 455 за порушення порядку
видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть відповідальність згідно
із законодавством України.
З метою запобігання безпідставному витрачанню коштів роботодавця (на оплату
ЄСВ, нарахованого на суму допомоги) та
ФСС комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право
ініціювати перевірку правильності видачі
та продовження листків непрацездатності
застрахованим особам підприємства, що
передбачено п. 2.1 Положення про комісію
(уповноваженого) підприємства, установи,
організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою ФСС з ТВП від
23.06.2008 р. № 25 (далі — Положення
№ 25). За наявності підстав комісія (упов
новажений) із соціального страхування
підприємства зобов’язана прийняти рішення
про відмову в призначенні матеріального
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забезпечення або про припинення його
виплати (повністю або частково). Під час
опрацювання заяв-розрахунків та проведення перевірок страхувальників робочі
органи ФСС також контролюють питання
правомірності надання матеріального забезпечення працівникам і мають право
призначити позапланову перевірку.
Статтею 32 Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі —
Закон № 1105) передбачено, що документи
для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах
розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин
відмови та порядку оскарження видається
або надсилається заявникові не пізніше п’яти
днів після винесення відповідного рішення.
Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про
призначення або відмову у призначенні
матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг може бути оскаржене
застрахованою особою до робочого органу
відділення ФСС, де перебуває на обліку підприємство, протягом п’яти днів з моменту
отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права
застрахованої особи звернутися з цих питань
до суду (розділ V Положення № 25).

Оплата листка
непрацездатності у зв’язку
із санаторно-курортним
лікуванням
Працівник підприємства надав листок непрацездатності, виданий
у зв’язку із санаторно-курортним
лікуванням. Як його оплачувати? Чи існують особливості видачі таких «лікарняних»? Чи вимагати у працівника підтвердні
документи?

89

90

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Порядок видачі листків непраце
здатності для здійснення санаторнокурортного лікування передбачено
частиною сьомою Інструкції № 455. Листок непрацездатності на період санаторнокурортного лікування, необхідність якого
встановлена лікарсько-консультативною
комісією (ЛКК) лікувально-профілактичного
закладу за місцем спостереження, видається
на термін лікування та проїзду до санаторнокурортного закладу і назад, але з урахуванням
тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки. Листок непрацездатності
видається до від’їзду в санаторно-курортний
заклад за наявності:
• путівки;
• довідки з місця роботи про тривалість
щорічної (основної та додаткової) відпустки;
• картки санаторно-курортного відбору.
Тобто застрахованим особам листок непрацездатності для здійснення санаторнокурортного лікування видається у випадку,
якщо тривалості щорічних відпусток недостатньо. Від роботодавця в такому випадку
вимагається надати відповідну довідку.
Зворотний талон до путівки, що засвідчує
її правомірне використання, працівник
повинен повернути до ЛКК лікувально-профілактичного закладу, що видав путівку.
Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного
лікування надається застрахованій особі,
якщо тривалість щорічної (основної й додаткової) відпустки недостатня для лікування
та проїзду до санаторно-курортного закладу
й назад або в разі направлення на лікування
в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань
і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування
в санаторно-курортному закладі, з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного
закладу та у зворотному напрямку (частина 10
ст. 22 Закону № 1105).
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У той же час п. 2.21 Інструкції № 455
надає пільгу працюючим особам, які віднесені до І категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи: листок непрацездатності видається їм на весь
період лікування в санаторно-курортних
закладах та спеціалізованих лікувальнопрофілактичних закладах з урахуванням
часу проїзду в обох напрямках, але не більше строку, передбаченого п. 4.1 Інструкції № 455, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано
путівку (п. 16 частини першої ст. 20 Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-XII).
Зверніть увагу, що особам, які віднесені
до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога надається з першого дня за рахунок
коштів ФСС, з наступним відшкодуванням понесених витрат, тому в колонках 5
та 6 таблиці II звіту по коштах Фонду соціального страхування відображаються
дні та сума допомоги, яка виплачена за
листком непрацездатності, виданим на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ці самі дні та сума відображаються
в колонках 3 й 4.

Оплата листка
непрацездатності
за час огляду МСЕК
Працівник збирається проходити
черговий переогляд медико-соціальною експертною комісією (МСЕК)
щодо підтвердження раніше встановленої
групи інвалідності. Чи буде йому надано
листок непрацездатності і чи повинен роботодавець його оплатити?
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Відповідно п. 4.2 Інструкції № 455
на МСЕК направляються інваліди
для переогляду у зв’язку із змінами
в стані здоров’я, працюючі інваліди — для
зміни трудової рекомендації чи внесення
доповнень до індивідуальної програми
реабілітації інваліда тощо.
Відповідно до частини другої ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання
виплачується ФСС застрахованим особам
починаючи із шостого дня непрацездатності
за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності
(встановлення іншої групи, підтвердження
раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності в порядку
та розмірах, встановлених законодавством.
Відповідно до п. 7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ
від 03.12.2009 р. № 1317, МСЕК проводить
огляд тимчасово непрацездатної особи, яка
звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п’яти робочих
днів з дня надходження направлення ЛКК та
приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності. Оскільки листок непраце
здатності закривається днем надходження
документів на МСЕК, допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів
ФСС надається також до дня надходження
документів на МСЕК. Однак за відсутності
ознак тимчасової непрацездатності листок
непрацездатності не видається.
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 із страхових випадків, до яких
не включено проходження планового огляду
МСЕК.
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Отже, необхідність проходження планового огляду МСЕК не є підставою для
видачі листка непрацездатності та звільнення працівника від роботи. У такому
випадку йому рекомендовано взяти на цей
день оплачувану відпустку чи відпустку без
збереження заробітної плати.

Обмін довідки на листок
непрацездатності
Працівник просить повернути йому
довідку про тимчасову непрацездатність для обміну її на листок непрацездатності. Чи має бути проставлена
в листку непрацездатності відмітка про
його обмін на цю довідку?
За відсутності бланків листків непрацездатності в довідку про тимчасову
непрацездатність лікарі закладів
охорони здоров’я мали вносити ті ж самі
реквізити, що й до бланку листка непрацездатності, а видані довідки із зазначенням
номера та дати їх видачі підлягали реєстрації
в окремому журналі.
Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування України роз’яснювала, що довідки на листки непрацездатності мають
обмінювати посадові особи закладу охорони здоров’я (лікуючий лікар, завідувач
відділення, голова лікарсько-консультативної комісії) із обов’язковим зазначенням
у журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. № 036/о) номера довідки та
дати її обміну на листок непрацездатності. І рекомендувала на бланку листка непрацездатності у правому верхньому куті
вказувати: «Замість довідки від … № …»
та запис у графі «Звільнення від роботи»
в листку непрацездатності виконувати
одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності має збігатися з датою обміну
довідки про тимчасову непрацездатність
на листок непрацездатності.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Лист
від 01.09.2017 р. № 5.1-27-241

Щодо механізму реалізації положень статті 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі — Фонд), розглянувши
<...> лист щодо механізму реалізації положень
ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105)
в частині мінімальної гарантії розміру допомоги по вагітності та пологах, повідомляє.
Відповідно до частини першої ст. 26 та частини другої ст. 33 Закону № 1105 порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах визначається КМУ.
У свою чергу частиною другою ст. 26 Закону № 1105 визначено, що сума допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць не
повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску,
з якої сплачувалися страхові внески до Фонду,
та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку.
Згідно зі ст. 25 Закону № 1105 допомога
по вагітності та пологах застрахованій особі
виплачується за весь період відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56
(у разі ускладнених пологів або народження двох
чи більше дітей — 70) календарних днів після
пологів. Жінкам, віднесеним до 1–4 категорій
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомога по вагітності та пологах
виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після
пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі

в повному обсязі незалежно від кількості днів
відпустки, фактично використаних до пологів.
Тобто нормами Закону № 1105 визначено,
що відповідно до норм 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), здійснюється лише обчислення середньої заробітної
плати для надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності, по вагітності та пологах і не
передбачена реалізація норм частини другої
ст. 26 Закону № 1105.
Так, відповідно до п. 2 Порядку сума страхових виплат застрахованій особі та оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
шляхом множення суми денної виплати, розмір
якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового
стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів,
що підлягають оплаті.
Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не
відпрацьованих з поважних причин, — тимча
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сова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком,
відпустка без збереження заробітної плати.
У свою чергу нормою ст. 26 Закону № 1105
не визначено спеціального механізму обчислення
суми доплати до розміру мінімальної заробітної плати, якщо нарахована сума допомоги
в розрахунку на місяць є меншою за розмір
мінімальної заробітної плати.
Законом № 1105 визначено, що зазначена
допомога обчислюється сумарно та надається
застрахованій особі в повному обсязі незалежно
від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Крім того, положеннями Порядку
передбачено уніфікований механізм обчислення середньої заробітної плати та розрахунку
суми допомоги по вагітності та пологах.
Таким чином, чинним законодавством не
передбачено поділу страхового випадку на
окремі періоди тривалістю в календарний місяць
та іншого механізму розрахунку, ніж визначено
Порядком.
Слід зазначити, що реалізація рекомендацій Міністерства соціальної політики України
призводить до необґрунтованих витрат коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності при здійсненні доплат до
розміру мінімальної заробітної плати.
Так, у випадку застосування рекомендацій Міністерства соціальної політики України
виплата буде здійснюватися з більшої суми,
ніж мінімальна заробітна плата, розмір якої
встановлено на момент настання страхового випадку, наприклад, якщо страховий випадок триває 31 + 30 + 31 + 30 + 4 = 126 календарних днів, то сума допомоги дорівнювати-

В. о. директора 
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ме 3258,72 грн + 3200,00 грн + 3258,72 грн +
+ 3200,00 грн + 420,48 грн = 13337,92 гривень. А якщо зазначену суму допомоги розділити на 126 календарних днів відпустки,
то середньоденний розмір допомоги складатиме 105,86 грн, що на 0,74 грн більше, ніж розрахований із розміру мінімальної заробітної
плати (3200,00 грн ÷ 30,44) = 105,12 гривень.
Таким чином, виконавча дирекція Фонду
вважає, що реалізація положень ст. 26 Закону
повинна здійснюватися з урахуванням норм Закону № 1105 та Порядку, а саме сума допомоги
по вагітності та пологах має розраховуватися
за наступним алгоритмом:
1. Розраховується середньоденна заробітна
плата виходячи з фактичних виплат.
2. Порівнюється фактична середньоденна
заробітна плата із середньоденною заробітною
платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого в місяці настання
страхового випадку (мінімальна заробітна плата,
розділена на 30,44 — середньомісячну кількість
календарних днів).
3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над фактичною середньоденною
заробітною платою, подальший розрахунок
страхової виплати (допомоги по вагітності та
пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої з мінімальної заробітної плати.
Додатково повідомляємо, що із зазначеного
питання виконавчою дирекцією Фонду були
надані Міністерству соціальної політики України
пропозиції щодо включення до ст. 26 Закону
№ 1105 змін для врегулювання неоднозначного
трактування норми частини другої ст. 26 Закону
№ 1105, які були враховані в проекті Закону
України від 22.06.2017 р. № 6614.

С. Нестеров
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Журнал ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 18.09.2017 р.

Щодо заповнення лікарями закладів охорони здоров’я листків непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами
Враховуючи чисельні звернення страхувальників та застрахованих осіб щодо правильності заповнення лікарями закладів охорони здоров’я листків непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами виконавча дирекція Фонду
соціального страхування України повідомляє.
Згідно із ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР на підставі медичного висновку жінкам надається
оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами.
Фінансування допомоги по вагітності та пологах здійснюється за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України.
Відповідно до абзацу другого частини першої
ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV допомога по вагітності
та пологах застрахованій особі виплачується
за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Розмір
зазначеної допомоги обчислюється сумарно
та надається застрахованій особі в повному
обсязі незалежно від кількості днів відпустки,
фактично використаних до пологів.
Пунктом 9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406
(далі — Інструкція № 532), регламентований
порядок заповнення листка непрацездатності
при наданні відпустки по вагітності та пологах,

а саме у графі «Діагноз первинний» має бути
зазначений термін вагітності на час звернення, у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів, у графі «Звільнення від
роботи» одним рядком записується сумарна
тривалість відпустки з відміткою дати відкриття
листка непрацездатності, у графі «Стати до
роботи» — дата закінчення відпустки.
Таким чином, дата, що зазначена у графі
«Стати до роботи», як закінчення відпустки, не
являється датою виходу на роботу, а визначає
дату закінчення терміну 126 календарних днів,
тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці по вагітності та пологах, повинна стати
до роботи лише наступного дня.
За результатами домовленостей між фахівцями з питань експертизи тимчасової непрацездатності органів охорони здоров’я держ
адміністрацій та закладів охорони здоров’я
областей, лікарями у листку непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами по-різному
заповнюється графа «Стати до роботи» — зазначається останній день відпустки по вагітності
та пологах або день, коли застрахована особа
повинна стати до роботи. При цьому, в окремих
регіонах, з метою запобігання непорозумінь між
застрахованою особою та страхувальником під
час оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами і призначення допомоги за нею,
лікарями у графі «Примітки» бланку листка непрацездатності зазначається дата, коли жінка
повинна вийти на роботу.
Слід наголосити, що виконавча дирекція
Фонду соціального страхування України звернулася листом від 18.08.2017 р. № 2.4-15-145
до Міністерства охорони здоров’я України з
пропозицією внесення змін до п. 9 Інструкції
№ 532 щодо більш чіткого визначення порядку
заповнення листка непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами.
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Враховуючи вищевикладене, зазначення
в листку непрацездатності у графі «Стати до
роботи» 126-го дня відпустки, що є датою закінчення відпустки (п. 9 Інструкції № 532), або
127-го дня, що відповідає наступному за 126-м,
з якого необхідно приступити до роботи, не
є помилкою. Тому повертати для виправлення
такі листки непрацездатності до закладів охорони здоров’я не потрібно.
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Окрім того, законодавчо закріплена тривалість відпустки по вагітності та пологах
(126 календарних днів) у листку непрацездатності записується сумарно одним рядком, тому
комісія із соціального страхування приймає
рішення про виплату матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати
(доходу) за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Кількість днів

Календарні дні — 30
Робочі дні — 22
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 0
Неробочі дні — 8

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 176,0
39-годинному робочому тижні — 171,6
36-годинному робочому тижні — 158,4

Листопад 2017 р.
7 листопада, вівторок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за жовтень 2017 р.

9 листопада, четвер

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
жовтень 2017 р.

Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
податкового розрахунку сум доходу, нара
хованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку за III квартал
2017 р. (ф. № 1ДФ).

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску гірничими підприємствами
з доходу за жовтень 2017 р.

20 листопада, понеділок

30 листопада, четвер

Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
жовтень 2017 р.

Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
доходу за жовтень 2017 р.
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за жовтень 2017 р.  

28 листопада, вівторок
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