№1 (138) січень 2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 10662 від 23.11.2005 р.
Щомісячний
спеціалізований журнал
Видається з липня 2006 року
№ 1 (138) січень 2018

Засновник та видавець
ТОВ «Професійні видання»
Головний редактор
Дмитро Кучерак
dkucherak@profpressa.com
Науковий редактор
Ольга Глиняна
zp.webinar@profpressa.com
Редактор
Юлія Бойко
editor1@profpressa.com
Відділ передплати
podpiska@profpressa.com
тел./факс: (44) 568-50-60
Відділ реклами та маркетингу
in@profpressa.com
Адреса редакції та видавця
вул. Є. Сверстюка, 11,
корпус «А», а/с 186
Київ, 02002, Україна
тел./факс: (44) 568-50-60
Журнал розповсюджується лише за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях зв’язку
«Укрпошти» та передплатних агентствах.
Стиль оформлення журналу та його зміст є об’єктом
авторського права і захищені законом.
Листування з читачами здійснюється електронною
поштою та на сторінках журналу. Рукописи
не рецензуються та не повертаються. Матеріали
друкуються мовою оригіналу. Редакція залишає
за собою право на переклад, скорочення та
редагування текстів. Відповідальність за добір
і виклад фактів у статтях несуть їх автори.
Редакція не завжди поділяє думку автора.
Редакція не відповідає за шкоду, що може бути
завдана внаслідок використання, невикористання
або неналежного використання інформації, що
міститься в цьому виданні. Відтворення матеріалів
видання можливе лише за наявності письмового
дозволу редакції.
Матеріали зі знаком публікуються на правах
реклами. Відповідальність за зміст реклами несе
рекламодавець.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

За традицією вітаю вас на сторінках журналу «Заробітна плата»
в новому році!
Дякую всім, що обрали нас!
Нехай цей рік буде кращим за попередній!
Минулого року ми пережили
«страшне» потрясіння — двократне
підвищення мінімальної зарплати.
Але вижили. В останні дні 2017 р.
знову йшлося про суттєве підвищення мінімальної зарплати, але
несподіванки не сталося.
Верховна Рада вчасно ухвалила
Закон про Держбюджет — 2018,
що дало змогу багатьом заздалегідь спланувати свої бюджети на
цей рік.
Мінімальна зарплата зросла, прожитковий мінімум поки
залишився на тому ж рівні, що й у грудні минулого року. Але не
забувайте, що з підвищенням зарплати та прожиткового мінімуму зростають базові розрахункові величини, що впливають на
оподаткування. Їх добірка — у статті на с. 7. Більше про податкові зміни чи нововведення, крім підвищення акцизів та ресурсних
платежів, на час здачі номера до друку нічого не було відомо.
Хотілося б вірити, що можливо цього року вдасться реформувати податковий орган, і судитися з ним не доведеться або ж
таких справ буде мізерна кількість. Адже перспективи судової
тяганини в умовах реформи цієї системи не тішать. Про це коротко розповідаємо на с. 20.
Набрали чинності зміни, внесені до Закону про бухоблік. Їх
багато, але справді відчутними є послаблення вимог до первинних
документів. Можливо, крапки/коми та розмір літер вже не будуть
причиною їх невизнання.
Тож все, що не робиться, робиться на краще!
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
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Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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Так званий закон «маски-шоу стоп» покликаний упорядкувати відносини між учасниками кримінального провадження під час проведення обшуків. У статті коротко інформуємо про те, що змінилося

35	Нарахування компенсації

Катерина Чучаліна

36	Врахування квартальної премії

20	Судова реформа: судимося
з податківцями по-новому

З 15.12.2017 р. суди працюють за новими процесуальними кодексами. Інформуємо про загальні
зміни, зокрема, щодо судів з податківцями

Пряма лінія
27	Внесення «чорнобильської» відпустки
до графіка відпусток

28	Оплата дубліката листка
непрацездатності

за невикористану відпустку
в разі звільнення

для оплати днів відрядження

36	Заокруглення в разі розрахунку суми
індексації зарплати

Вебінар
37	Розробляємо положення
про відрядження

Під час листопадового вебінару було розглянуто
питання самостійної розробки локального положення про відрядження. Публікуємо відповіді на
запитання, поставлені під час вебінару
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Трудове право
Галина Фольварочна

41	Трудові відносини у філії:
настаннята припинення

Облік і податки
Ірина Красовська

71	Звітуємо про квотні категорії
громадян

Юридичні особи можуть створювати філії, в яких
окремої уваги заслуговують питання трудових
відносин. Про те, як їх вирішувати, — у статті

Організація
й адміністрування праці
Станіслав Соломонов

49	Види поїздок водіїв
та оплата праці

У редакційній пошті значне місце займають запитання щодо оплати праці водіїв автотранспортних
засобів під час відряджень, внутрішніх поїздок
тощо. Відповіді на найпоширеніші з них — у статті

Оплата праці

Деякі категорії громадян мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, і роботодавці повинні звітувати про виконання квоти з їх праце
влаштування. Про виконання квот з працевлаштування та звітування — в статті

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

77	Оподаткування матеріальної допомоги,
наданої керівнику

78	Оподаткування «декретних», отриманих
підприємцем

78	Оподаткування знижки в разі придбання
корпоративних прав

Ніна Підлужна

79

доходів

80	Оподаткування компенсації

59	Індексація грошових
У статті розглянуто питання індексації доходів
працівників у січні 2018 р.
Ніна Підлужна

62	Переведення працівників:

варіанти індексації зарплати

Право на ПСП матері, яка не перебуває
у шлюбі
за використання в господарській
діяльності автомобілів працівників

Пенсійне та соціальне
забезпечення
Валентина Боршовська

У ході індексації доходів працівників багато запитань виникає в ситуаціях, пов’язаних з їх переведеннями між підприємствами та між структурними
підрозділами. Відповіді на найтиповіші з них —
у статті

81	Відпускні: нарахування та

Станіслав Соломонов

Довідкова інформація

66	Надурочні роботи: оплата
за підсумованого обліку
робочого часу

Порядок обліку й оплати надурочних робіт за підсумованого обліку робочого часу розглядався
на сторінках журналу. Однак ми повертаємося
до цього питання у зв’язку зі зміною тривалості
робочого часу в грудні 2017 р.

коригування в таблиці 6

Відпускні — це зарплата за час відпустки, але
в таблиці 6 звітності з ЄСВ їх відображають поособливому

86	Перелік матеріалів,

опублікованих у 2017 р.
94 Календар бухгалтера по зарплаті
95	Розрахунок норм тривалості
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон про Держбюджет — 2018
Ухвалено Закон про Держбюджет — 2018. Ним установлено міні
мальну зарплату в місячному розмірі в сумі 3723,00 грн, у пого
динному — 22,41 грн. Прожитковий мінімум для працездатних
осіб: з 01.01.2018 р. — 1762,00 грн, з 01.07.2018 р. — 1841,00 грн,
з 01.12.2018 р. — 1921,00 грн. Уряду надано право переглянути ці
розміри протягом року, тому можливе додаткове їх підвищення.
Детальніше див. с. 7 цього номера журналу

Новий святковий день та скасування старого
Закон України
від 16.11.2017 р.
№ 2211-VIII

З 02.12.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових
і неробочих днів», який змінив перелік святкових днів. Додатково
запроваджено новий святковий (неробочий) день 25 грудня — Різдво
Христове та скасовано святковий день 2 травня. Це вплинуло на
норму тривалості робочого часу вже з грудня 2017 р. Які це мало
наслідки в цілому, ми повідомляли в журналі «Заработная плата»
№ 12/2017, с. 53. А про те, як це впливає на оплату праці деяких
категорій працівників, читайте на с. 66 цього номера журналу.

Змінено Закон про бухоблік
Закон України
від 05.10.2017 р.
№ 2164-VIII

Внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV з метою
удосконалення деяких його положень щодо порядку надання та
оприлюднення фінансової звітності тощо. Зміни набрали чинності
з 01.01.2018 р.
Детальніше див. с. 12 цього номера журналу

«Закон про заборону «маски-шоу»
Закон України
від 16.11.2017 р.
№ 2213-VIII

Внесено низку змін до Кримінального та Кримінального процесуаль
ного кодексів України щодо забезпечення дотримання прав учас
ників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними
органами під час здійснення досудового розслідування, так званий
«закон про заборону «маски-шоу».
Детальніше див. с. 17 цього номера журналу

Закон про судову реформу
Закон України
від 03.10.2017 р.
№ 2147-VIII

Внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністра
тивного судочинства України та інших законодавчих актів щодо
реформування судової системи. Тепер судитися з податківцями
будемо по-новому.
Детальніше див. с. 20 цього номера журналу
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни у Списках № 1 і № 2
Постанова від 04.07.2017 р.
№ 479

З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни, внесені до списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою
КМУ від 24.06.2016 р. № 461. Внесені зміни стосуються, зокрема,
працівників, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого ви
робництва, які отримують право на пільгову пенсію.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Індексація та мінімальна зарплата
Лист від 07.09.2017 р.
№ 2341/0/101-17

Департамент заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики відкли
кав лист від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282, в якому йшлося про
те, що індексація включається до виплат, які мають враховуватись
до заробітної плати в разі забезпечення її мінімального розміру.
Очевидно, це стало реакцією на лист Федерації профспілок України
від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825, в якому пояснюється, чому це
неможливо. Офіційне видання ДФСУ на сайті заявило, що Мінсоц
політики позицію не змінювало, слід надалі керуватися Законом
про оплату праці. Як відомо, ст. 31 цього Закону встановлено, що
до складу мінімальної зарплати не включаються лише чотири
виплати: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та під
вищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний
час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Трудова книжка із записами з ОРДЛО
Лист від 18.10.2017 р.
№ 447/0/22-17/134

Розглянуто питання щодо прийняття на роботу осіб з ОРДЛО, до
трудових книжок яких внесено записи незаконно створеними на
території України організаціями. Повідомляється, що під час укла
дення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
приймаються на роботу, відомості про їх партійну та національну
приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи пере
бування та документи, подання яких не визначено законодавством.
Також законодавством про працю не визначено можливості відмови
працівнику у працевлаштуванні у зв’язку з наявністю в трудовій
книжці записів, внесених незаконно створеними на території України
організаціями, а також виправлення таких записів.

Додаткова відпустка за ненормований робочий день
Лист від 10.10.2017 р.
№ 2536/0/101-17/284

Повідомляється, що якщо у зв’язку із специфікою роботи працівник
з неповним робочим днем періодично виконує основну роботу поза
межами робочого часу, йому може бути встановлено ненормований
робочий день і відповідно щорічну додаткову відпустку на умовах,
визначених у колективному договорі. Це питання розглянуто тому,
що ненормований робочий день не рекомендується застосовувати
для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.
У той же час роботодавці інколи «грішать» залученням працівників,
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які працюють за таким режимом, до роботи понад установлену
тривалість робочого часу. Тому Мінсоцполітики нагадує, що якщо
працівник систематично залучається до роботи понад установ
лену тривалість робочого часу, перепрацьовані години можна
кваліфікувати як надурочні, які підлягатимуть подвійній оплаті
праці за ст. 106 КЗпП.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

«Шведський стіл» — додаткове благо
Індивідуальна податкова
консультація
від 19.10.2017 р.
№ 2300/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Розглянуто питання оподаткування витрат на харчування праців
ників за принципом «шведського столу». ДФСУ дійшла висновку,
що дохід у вигляді вартості безоплатного харчування за принципом
«шведського столу» не зазначено в переліку доходів, звільнених
від оподаткування ПДФО і ВЗ у ст. 165 ПКУ, тому такий дохід опо
датковується відповідно до пп. «б» пп. 164.2.17 ПКУ як додаткове
благо на загальних підставах. У питанні справляння ЄСВ ДФСУ
відсилає до свого листа від 05.09.2017 р. № 1801/6/99-99-13-02-0315/ІПК, в якому зазначено, що перелік видів виплат, на які не на
раховується ЄСВ, затверджено постановою уряду від 22.12.2010 р.
№ 1170, і в ньому не передбачено витрат на безоплатне харчуван
ня. А тому дохід, отриманий фізичною особою як додаткове благо
у вигляді вартості безоплатного харчування, є базою нарахування
ЄСВ.На тему харчування працівників див. статтю в журналі «Зара
ботная плата» № 10/2017, с. 65. Звертаємо увагу, що досить часто
в індивідуальних податкових консультаціях щодо звільнення чи
оподаткування тих чи інших доходів податковий орган застосовує
підхід «від протилежного»: якщо доходу немає в переліку звільнених
від оподаткування, він, на його думку, є об’єктом оподаткування.
Зауважте також, що роз’яснивши, що харчування за кошти робото
давця є об’єктом оподаткування ПДФО, податківці не роз’яснюють,
як визначити оподатковуваний дохід кожного з працівників. Раніше
в листах ДФСУ зазначала, що якщо дохід не можна персоніфікувати, то об’єкта оподаткування немає.
ФСС З ТВП

«Лікарняні» та нещасний випадок невиробничого характеру
Лист від 24.05.2016 р.
№ 5.2-32-807

Зазначається, що обов’язкова наявність акта розслідування не
щасного випадку невиробничого характеру під час призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, законодавством
не передбачена. У разі потреби комісія із соціального страхування
сама з’ясовує обставини та причини нещасного випадку, що стався
з працівником, і приймає рішення про призначення або відмову
у призначенні допомоги, що фіксується у протоколі засідання комісії.
При цьому акт за формою НТ комісія не складає, оскільки це не
є її компетенцією. Це означає, що допомога може бути призначена
комісією і за відсутності акта, прямого зв’язку між ними немає.
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

ДЕРЖАВНИЙ

бюджет — 2018:
показники
для бухгалтера
Верховна Рада України 07.12.2017 р. ухвалила Закон України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким визначено два основних показники, що використовуються в роботі
бухгалтерами: розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Для зручності в статті підготовлено узагальнену інформацію щодо їх застосування в роботі

Прожитковий мінімум
У 2018 р. прожитковий мінімум для окремих демографічних та соціальних груп на-

селення змінюватиметься тричі. Ці дані
наведено в таблиці 1.
Зауважимо також, що уряду надано право
переглядати розмір прожиткового мінімуму.
Таблиця 1

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу у 2018 р.
(із розрахунку на місяць)
Демографічні та соціальні
групи населення

Загальний показник
Діти до 6 років
Діти від 6 до 18 років
Працездатні особи
Особи, які втратили
працездатність

Розмір прожиткового мінімуму, грн
з 01.01.2018 р.
з 01.07.2018 р.
з 01.12.2018 р.

1700,00
1492,00
1860,00
1762,00

1777,00
1559,00
1944,00
1841,00

1853,00
1626,00
2027,00
1921,00

1373,00

1435,00

1497,00
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Мінімальна зарплата
З 01.01.2018 р. мінімальна зарплата становитиме:
• у помісячному розмірі — 3723,00 грн;
• у погодинному розмірі — 22,41 грн.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 31 Закону
про оплату праці розмір заробітної плати
працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим
за розмір мінімальної зарплати.
Під час обчислення розміру заробітної
плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати
за роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в
нічний та надурочний час, роз’їзний характер
робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці,
є нижчою за законодавчо встановлений
розмір мінімальної зарплати, роботодавець

проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно
одночасно з виплатою зарплати.

Виплати, що розраховуються
з прожиткового мінімуму
та мінімальної зарплати
До розмірів прожиткового мінімуму та
мінімальної зарплати «прив’язано» розрахунок сум ЄСВ, «лікарняних», «декретних»,
розмір ПСП та деяких оподатковуваних
величин, тож пропонуємо звернути увагу
на наведену нижче інформацію.
ЄСВ
З 01.01.2018 р. максимальна величина
бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом, на яку нараховується ЄСВ (було —
25 прожиткових мінімумів).
Таблиця 2

Розмір ЄСВ у 2018 р.
(із розрахунку на місяць)
Показник

Алгоритм розрахунку

Сума, грн

Базова величина для розрахунку ЄСВ
Мінімальний розмір страхового внеску
Максимальна база нарахування ЄСВ

—
3723,00 × 22 %
3723,00 × 15

3723,00
819,06
55 845,00

«Лікарняні» та «декретні»
Зважаючи на розмір мінімальної зарплати, з 01.01.2018 р. зазначені виплати нараховуватимуться в розмірах, наведених
нижче.
Середньоденна зарплата для розрахунку
«лікарняних» і «декретних» у визначених
випадках та для порівняння сум допомог
становитиме:
3723,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 122,31 грн.
Мінімальна сума допомоги по вагітності
та пологах 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, дорівнюватиме:
122,31 × 126 к. дн. = 15 411,06 грн.
Максимальна сума допомоги по вагітності та пологах для осіб, страховий стаж
яких менше шести місяців протягом останніх
12 місяців перед настанням страхового випадку, становитиме:
(3723,00 грн × 2) ÷ 30,44 к. дн. =
= 244,61 × 126 к. дн. = 30 820,86 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, обчислюється виходячи
з нарахованої заробітної плати (доходу),
з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із
мінімальної зарплати, встановленої на час
настання страхового випадку за формулою:
122,31(3723,00 грн ÷ 30,44 к. дн.) × кількість днів
тимчасової непрацездатності.
Для таких категорій застрахованих осіб
фактична сума «лікарняних» не повинна
перевищувати цієї розрахункової величини.
Податкова соціальна пільга
Відповідно до пп. 169.4.1 ПКУ податкова
соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується
до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні
до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру
місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи на 1 січня звітного

податкового року, помноженого на 1,4 та
округленого до найближчих 10 грн, і цей
показник є незмінним протягом року.
Отже, граничний розмір доходу, до якого
застосовується ПСП, у 2018 р. становить:
1762,00 × 1,4 = 2466,80 ≈ 2470,00 грн.
Розмір ПСП також залежить від встановленого на 1 січня звітного податкового року
розміру прожиткового мінімуму на одну
працездатну особу (в розрахунку на місяць)
і є незмінним протягом року.
Так звана звичайна ПСП становить 50 %
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного
податкового року, що у 2018 р. дорівнює:
1762,00 × 50 % = 881,00 грн.
Отже, розміри решти ПСП становитимуть:
• 100 % ПСП = 881,00 грн;
• 150 % ПСП = 881,00 × 150 % =
= 1321,50 грн;
• 200 % ПСП = 881,00 × 200 % =
= 1762,00 грн.
Інформація щодо розмірів застосування
ПСП для окремих категорій платників ПДФО
наведена в таблиці 3.
Таблиця 3

Розміри ПСП у 2018 р. для різних категорій платників ПДФО
Категорія платників ПДФО

Будь-який платник податку
Платник податку, який утримує двох
чи більше дітей віком до 18 років,
у розрахунку на кожну дитину

Норма ПКУ

Розмір
ПСП,
грн

ПСП у розмірі 100 %
пп. 169.1.1
881,00
пп. 169.1.2

881,00

Граничний розмір
доходу для
застосування ПСП, грн

2470,00
2470,00 × кількість
дітей віком до 18 років

ПСП у розмірі 150 %
Одинока матір (батько), вдова
(вдівець) або опікун, піклувальник —
у розрахунку на кожну дитину віком
до 18 років

пп. «а»
пп. 169.1.3

1321,50

2470,00 × кількість
дітей віком до 18 років
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Норма ПКУ

Розмір
ПСП,
грн

Платник податку, який утримує дитинупп. «б»
інваліда — у розрахунку на кожну таку
1321,50
пп. 169.1.3
дитину віком до 18 років
Особи, віднесені законом до 1-ї або
2-ї категорії осіб, постраждалих
унаслідок Чорнобильської катастрофи,
пп. «в»
1321,50
включаючи осіб, нагороджених
пп. 169.1.3
грамотами Президії Верховної Ради
УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
Учні, студенти, аспіранти, ординатори,
пп. «г»
1321,50
пп. 169.1.3
ад’юнкти
Інваліди I або II групи, в т. ч. з дитинства,
пп. «ґ»
крім інвалідів, пільга яким визначена
1321,50
пп. 169.1.3
підпунктом «б» пп. 169.1.4 ПКУ
Особи, яким присуджено довічну
пп. «д»
стипендію як громадянам, що зазнали
пп. 169.1.3 1321,50
переслідувань за правозахисну
діяльність, включаючи журналістів
Учасники бойових дій на території
інших країн у період після Другої
світової війни, на яких поширюється
пп. «е»
1321,50
дія Закону України «Про статус
пп. 169.1.3
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», крім осіб, визначених
у пп. «б» пп. 169.1.4
ПСП у розмірі 200 %
Герої України, Герої Радянського
Союзу, Герої Соціалістичної Праці,
повні кавалери ордена Слави чи
пп. «а»
ордена Трудової Слави, особи,
пп. 169.1.4
нагороджені чотирма та більше
медалями «За відвагу»
Учасники бойових дій під час Другої
1762,00
світової війни або особи, які у той
час працювали в тилу, та інваліди I
і II групи з числа учасників бойових
пп. «б»
дій на території інших країн у період
пп. 169.1.4
після Другої світової війни, на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»

Граничний розмір
доходу для
застосування ПСП, грн

2470,00 × кількість
дітей віком до 18 років

2470,00

2470,00
2470,00

2470,00

2470,00

2470,00
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Неоподатковуваний розмір допомоги
на поховання
Відповідно до пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного дoходу платника податків не включають кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога на поховання
платника податку, зокрема, роботодавцем
такoгo померлого платника за його останнім
місцем роботи (у т. ч. перед вихoдом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного
розміру суми, визначеної в абзаці першому
пп. 169.4.1 ПКУ, що у 2018 р. становить:
2470,00 × 2 = 4940,00 грн.
Неоподатковуваний розмір нецільової
благодійної допомоги
Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ не включається
до оподатковуваного доходу сума нецiльової
благодійної допомоги, в т. ч. матеріальної,
що надається резидентами — юридичними
або фізичними особами на користь платника
податку впродовж звiтного податкового року
сукупно в розмiрi, що не перевищує суми
граничного розміру доходу, визначеного
в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, що у 2018 р.
становить 2470,00 грн.

РЕКЛАМА

Неоподатковувана вартість подарунка
Відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податків не включається
вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань),
якщо їх розмір не перевищує 25 % однієї
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мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових
виплат у будь-якій сумі.
У 2018 р. ця сума становить:
3723,00 × 25 % = 930,75 грн.

Розмір доходу, який підлягає
індексації
Відповідно до норм Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від
17.07.2003 р. № 1078, індексації підлягають
грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для
відповідних соціальних і демографічних
груп населення.
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються
оплата праці (грошове забезпечення), розмір аліментів, визначений судом у твердій
грошовій сумі, допомога по безробіттю та
матеріальна допомога в період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітного, що надаються
залежно від страхового стажу у відсотках
середньої заробітної плати, стипендії.
Тому в 2018 р. оплата праці (грошове забезпечення) працівників індексуватиметься
в сумі, що не перевищуватиме:
з 01.01.2018 р. — 1762,00 грн;
з 01.07.2018 р. — 1841,00 грн;
з 01.12.2018 р. — 1921,00 грн.
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БУХОБЛІК

і фінзвітність:
новації — 2018
З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону
про бухоблік. Про те, що змінилося, як вплинуть новації на
роботу бухгалтерії та які нові форми звітності запроваджено — в статті

Н

агадаємо, що зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі — Закон № 996)
було внесено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
щодо удосконалення деяких положень» від
05.10.2017 р. № 2164-VІІІ ще минулого року,
але набрали вони чинності з 01.01.2018 р.
Нововведення прийняті, як зазначають
ініціатори змін, насамперед з метою узгодження національного законодавства з європейськими нормами і охоплюють широкий
спектр питань: від загальних вимог щодо
організації ведення бухобліку на підприємстві, складання та затвердження фінансової
звітності, до визначення нової економічної
класифікації підприємств.
Серед змін передусім слід відзначити той
факт, що сферу дії Закону № 996 пошире-

но на операції з виконання державного та
місцевих бюджетів і складання фінансової
звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства. Серед
інших змін розглянемо такі.

Уточнено та запроваджено
нові терміни
У ст. 1 Закону № 996 уточнено та викладено в новій редакції низку термінів,
що не принципово змінює їх суть, а також
додано кілька нових, частина з яких і раніше
зустрічалася в національних положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку (наприк
лад, витрати, доходи). Але введено й нові
терміни.
Наприклад, консолідована фінансова звітність — це фінансова звітність підприємства,
яке здійснює контроль, та підприємств, які
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ним контролюються, як єдиної економічної
одиниці, а раніше — фінансова звітність,
яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
юридичної особи та її дочірніх підприємств
як єдиної економічної одиниці. У той же час
підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять
суспільний інтерес), можуть не подавати
консолідованої фінансової звітності, якщо
разом із контрольованими підприємствами
їхні показники на дату складання річної
фінансової звітності не перевищують двох
із таких критеріїв:
• балансова вартість активів становить
до 4 млн євро;
• чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
• середня кількість працівників — до
50 осіб.
Дано визначення такого вживаного терміна, як «положення (стандарт) бухгалтерського обліку». Вводиться таке поняття, як
таксономія фінансової звітності — склад
статей і показників фінансової звітності
та її елементів, які підлягають розкриттю.
Порядок такого розкриття розроблятиме
Мінфін.
Для цілей подання нових форм звітності
визначено такі поняття, як «підприємства, що
здійснюють діяльність з видобутку корисних
копалин загальнодержавного значення або
заготівлю деревини» та «підприємства, що
становлять суспільний інтерес». До останніх
належать підприємства — емітенти цінних
паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні
пенсійні фонди, інші фінансові установи
(крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до
мікропідприємств та малих підприємств)
та підприємства, які відповідно до цього
Закону належать до великих підприємств.
Зазначимо, що в новій редакції викладено
ст. 4 Закону № 996, яка визначає принци-
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пи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Наприклад, у новій редакції цієї
статті немає такого поняття, як «обачність»
(застосування в бухобліку методів оцінки,
які повинні запобігати заниженню оцінки
зобов’язань та витрат і завищенню оцінки
активів і доходів підприємства). Замість поняття «нарахування та відповідність доходів
і витрат» тепер вживається лише «нарахування» (доходи і витрати відображаються
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно
від дати надходження або сплати грошових
коштів).

Запроваджено нові види
звітності
З 01.01.2018 р. запроваджуються два
нових види звітності, суть яких розкрито
у ст. 1 Закону № 996:
• звіт про платежі на користь держави — документ, в якому міститься деталізована інформація про податки, збори та інші
платежі підприємств, які належні до сплати
на користь держави відповідно до законодавства. Цей звіт подають підприємства, що
здійснюють діяльність з видобутку корисних
копалин загальнодержавного значення або
заготівлю деревини і при цьому становлять
суспільний інтерес;
• звіт про управління — документ, що
містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи
розвитку підприємства та розкриває основні ризики та невизначеності в його діяльності.
Порядок подання цих звітів визначає КМУ,
а склад — Мінфін. Від подання звіту про
управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті
про управління нефінансову інформацію
(ст. 11 Закону № 996).
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Запроваджено класифікацію
підприємств для цілей
Закону № 996
У зв’язку зі змінами форм звітності для
цілей Закону № 996 запроваджено класифі-

кацію підприємств (крім бюджетних установ)
на мікропідприємства, малі, середні або
великі підприємства (ст. 2 Закону № 996)
за економічними критеріями, показники
яких докладніше розглянуто в таблиці, наведеній нижче.

Економічні критерії для класифікації підприємств

Види підприємств

Мікропідприємства
Малі
Середні
Великі

Економічні критерії для визначення виду підприємства
Чистий дохід
від реалізації
Балансова вартість
Середня кількість
продукції (товарів,
активів, млн євро
працівників, осіб
робіт, послуг),
млн євро

до 0,35
до 4
до 20
понад 20

Мікропідприємства — це підприємства,
показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному,
відповідають щонайменше двом із вказаних
у таблиці критеріїв.
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств
та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує
звітному, відповідають щонайменше двом
із критеріїв, зазначених у таблиці.
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств
та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує
звітному, відповідають щонайменше двом
із критеріїв, зазначених у таблиці.
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств
та показники яких на дату складання річної
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із
вказаних у таблиці критеріїв.
Для визначення відповідності критеріям,
встановленим у євро, застосовується офі-

до 0,7
до 8
до 40
понад 40

до 10
до 50
до 250
понад 250

ційний курс гривні щодо іноземних валют
(середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку України,
що встановлювалися для євро протягом
відповідного року.
Якщо підприємство однієї з наведених
категорій за показниками річної фінансової
звітності протягом двох років поспіль не
відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.
Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують
показники на дату складання річної звітності.

Уточнено порядок організації
та принципи ведення бухобліку
Відповідно до нової редакції частини третьої ст. 8 Закону № 996 відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого
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терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який
здійснює керівництво підприємством, або
власник відповідно до законодавства та
установчих документів (раніше — власник
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво
підприємством відповідно до законодавства
та установчих документів). Такі, на перший погляд, незначні зміни мають на меті
посилити відповідальність за організацію
бухобліку.
Як і раніше, для забезпечення ведення
бухобліку підприємство самостійно обирає
форми його організації, але відтепер — з дотриманням вимог Закону № 996. Зокрема,
дозволено ведення на договірних засадах
бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або підприємством, суб’єктом
підприємницької діяльності, самозайнятою
особою, що провадять діяльність у сфері
бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, а не лише аудиторською
фірмою, як раніше.
Підприємство, що становить суспільний
інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську
службу на чолі з головним бухгалтером, до
складу якої мають входити не менше двох
осіб (норма не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного
інвестування).
Відтак встановлено кваліфікаційні вимоги до посади головного бухгалтера
підприємства, що становить суспільний
інтерес (ст. 8 Закону № 996). Ним може
бути призначена лише особа, яка має пов
ну вищу економічну освіту, стаж роботи
у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та
оподаткування не менше трьох років, не
має не погашеної або не знятої судимості
за вчинення злочину проти власності та
у сфері господарської діяльності. Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства,
що становить суспільний інтерес, можуть
бути визначені законом.
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Спрощено вимоги до первинних
документів
Відповідно до нового абзацу дев’ятого
частини другої ст. 9 Закону № 996 відтепер значно спрощено вимоги стосовно
визначення факту здійснення господарської
операції. Зокрема, неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не будуть підставою
для невизнання господарської операції за
умов, якщо вони:
• не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції;
• містять відомості про дату складання
документа, назву підприємства, від імені
якого складено документ, зміст та обсяг
господарської операції тощо.
Крім того, права та обов’язки сторін,
що виникають за результатами здійснення
господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог
цього Закону, не залежатимуть від факту
відображення її в регістрах та на рахунках
бухгалтерського обліку (абзац третій частини
третьої ст. 9 Закону № 996).

Фінансова звітність підприємств
не є конфіденційною
Революційним в оновленому Законі № 996
є те, що інформація, яка відображена у фін
звітності, відтепер не є конфіденційною.
Так, ст. 14 Закону № 996 встановлено, що
фінансова звітність підприємств не становить
комерційної таємниці, не є конфіденційною
інформацією та не належить до інформації
з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не
розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства
зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності
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за запитом юридичних та фізичних осіб
у порядку, передбаченому Законом України
«Про доступ до публічної інформації».
Як і раніше, великі підприємства, підприємства, що становлять суспільний інтерес,
акціонерні товариства, суб’єкти природних
монополій на загальнодержавному ринку,
підприємства, які здійснюють діяльність
з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність на своїх веб-сайтах
у строки, встановлені Законом № 996 (до
30 квітня та до 1 червня).
У будь-якому разі всі підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичним
та фізичним особам за своїм місцезнаходженням.

РЕКЛАМА
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Застосування МСФЗ
У застосуванні МСФЗ суттєвих змін не
відбулося. Підприємства, що становлять
суспільний інтерес, публічні акціонерні
товариства, підприємства, які здійснюють
діяльність з видобутку корисних копалин
загальнодержавного значення, а також
підприємства, які провадять господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається КМУ, складають фінансову звітність та
консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, решта — самостійно
визначають доцільність їх застосування.
Єдине важливе уточнення: для складання
фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною
мовою та офіційно оприлюднені на веб-сайті
Мінфіну.
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Алла РИБІНЦЕВА,
юрист

ПЕРЕВІРКИ:

закон «маски-шоу
стоп»
Наприкінці минулого року набрав чинності так званий закон
«маски-шоу стоп» — закон, покликаний впорядкувати відносини між учасниками кримінального провадження під час
проведення на підприємствах обшуків, виїмки документів
тощо під час досудового розслідування. Учасниками дійства
під назвою «маски-шоу» ставали всі, хто перебував на той час
в офісі, в т. ч. бухгалтери. Тому в статті коротко поінформуємо,
що змінюється в цьому питанні

Мета ухвалення закону
З метою підвищення рівня захисту
суб’єктів господарювання під час досудового
розслідування кримінального провадження
16.11.2017 р. ВРУ було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання
прав учасників кримінального провадження
та інших осіб правоохоронними органами
під час здійснення досудового розслідування» № 2213-VIII (далі — Закон № 2213). Він
набув чинності 07.12.2017 р., крім норм
щодо застосування під час судового розгляду
відеозаписувальних технічних засобів, які
набирають чинності з 01.01.2019 р.
Основною метою Закону № 2213 є зміни,
спрямовані на вирішення проблемних пи-

тань, котрі стосуються порушення правоохоронними органами прав та інтересів бізнесу
під час досудового розслідування. Тобто
Закон має на меті врегулювати всі ті дії, які
так чи інакше застосовували правоохоронні
органи на стадії досудового розслідування,
за нормами Кримінального процесуального
кодексу України (далі — КПКУ), починаючи
від обшуку, виїмки, вилучення речових доказів і закінчуючи закриттям/відкриттям
кримінальних справ. Закон № 2213 вносить зміни, крім КПКУ, до Кримінального
кодексу України (далі — ККУ), а також Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією
і правоохоронними органами держави»
від 19.06.2003 р. № 975-IV (далі — Закон
№ 975). Розглянемо ці зміни.
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Відеозйомка обшуку

Докази

Запроваджується обов’язкова звукоі відеофіксація проведення обшуку. Усі дії
правоохоронних органів під час обшуку
за ухвалою суду мають фіксуватися за
допомогою технічних засобів.
Варто зазначити, що, наприклад, протокол обшуку — це також фіксація процесу обшуку, але не технічна фіксація. Нові
ж зміни зобов’язують саме технічну фіксацію.
Закон № 2213 та КПКУ, ККУ не містять визначення поняття «технічна фіксація», але в той же час Інструкцією про
порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженою наказом
Державної судової адміністрації України
від 20.09.2012 р. № 108, визначено, що технічними засобами є сукупність програмноапаратних засобів та приладів, що забезпечують належне фіксування, зберігання,
копіювання (дублювання) і використання
інформації.
Норми КПКУ наразі визначають, що виконання ухвали слідчого судді, суду про
проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та
відеозаписувальних технічних засобів. Право
безперешкодного фіксування проведення
обшуку за допомогою відеозапису надається
стороні захисту.
Таким чином, на час обшуку кожен працівник, на підприємстві якого проводиться
обшук, може фіксувати процес будь-яким
технічним засобом, який дає змогу виконати
звуко- та відеозапис процесу проведення
обшуку.
Водночас такі особи попереджаються
про їх обов’язок не розголошувати відомості
досудового розслідування без письмового
дозволу слідчого, прокурора, а також про
відповідальність за розголошення таких
відомостей.

Докази, отримані під час виконання
ухвали про обшук, винесеної без технічної
фіксації, визнаються недопустимими.
Дії та обставини проведення обшуку, не
зафіксовані в записі, не можуть бути внесені
до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто не
мають жодної доказової сили.
Докази, отримані під час обшуку, на
який не було допущено захисника, визнаються недопустимими.
Нагадаємо, що захисником відповідно до
ст. 45 КПКУ є лише адвокат. Факт свого недопущення до участі в обшуку він повинен
довести в суді під час судового провадження.

Вилучення документів і техніки
Забороняється вилучення оригіналів
фінансово-господарської документації,
комп’ютерної техніки, серверів та мобільних телефонів суб’єктів підприємницької
діяльності.
Відповідно до положень ст. 95 КПКУ документом є спеціально створений з метою
збереження інформації матеріальний об’єкт,
який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ
факту чи обставин, що встановлюються під
час кримінального провадження.
Отже, наразі урегульовано процесуальні
аспекти процедури копіювання інформації
на новий носій та порядку документального
оформлення нового носія як речового доказу.
Тепер положення КПКУ передбачають, що
дублікат документа (документ, виготовлений
таким самим способом, як і його оригінал),
а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах,
телекомунікаційних системах, інформаційнотелекомунікаційних системах, їх невід’ємних
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частинах, виготовлені слідчим, прокурором
із залученням спеціаліста, визнаються судом
як оригінал документа.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку,
крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною
умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його
вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або
утримувачем чи пов’язаний з подоланням
системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор із
залученням спеціаліста копіює інформацію,
що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Кількість порушуваних
кримінальних проваджень
Забороняється повторне порушення
закритих кримінальних проваджень.
Із ухваленням Закону № 2213 закриття
будь-якої кримінальної справи відбувається
в разі існування нескасованої постанови
про закриття кримінального провадження
щодо того самого діяння, що розслідувалося
із дотриманням вимог щодо підслідності.

Підтвердження реєстрації
кримінальної справи
Згідно з положеннями ст. 60 КПКУ заявник
як особа, яка повідомила про кримінальне
правопорушення, має право отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Цей витяг підтверджуватиме, що за
поданою заявою про кримінальне правопорушення не пізніше 24 годин відо-

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

мості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Тобто заявнику надається
право отримати підтвердження реєстрації
кримінальної справи.

Строки провадження
у справі
Питання строків у кримінальному провадженні стоїть дуже гостро, оскільки таких
строків на стадії досудового розслідування
норми КПКУ не передбачають. Є лише процесуальні строки закінчення досудового
розслідування з дня повідомлення особі
підозри у вчиненні злочину. Але якщо підозра
не вручена і підозрюваний не визначений,
досудове розслідування може тривати роками. Тому наразі гарантується передусім
право на подання клопотання про застосування провадження в розумні строки,
і також надано право оскарження бездіяльності слідчого за порушення таких строків.
Уряд наразі уповноважений здійснювати контроль за порушенням прав чи законних інтересів осіб та бізнесу правоохоронними органами, у т. ч. щодо притягнення винних осіб до відповідальності, утворює комісію у складі представників органів
державної влади, правозахисних організацій
та громадських об’єднань, установ і організацій у сфері захисту підприємницької
діяльності та визначає порядок її роботи,
відповідно до внесених змін до ст. 15 Закону
№ 975.
Сподіваємося, що зміни, внесені Законом
№ 2213, ліквідують проблемні питання, які
наразі існують, а саме: безпідставні обшуки
та безпідставне вилучення електронних
інформаційних систем та їх частин, невідповідність обсягу вилученого майна меті
обшуку та потребам досудового розслідування, надмірне застосування спецзаходів
та недопущення адвокатів під час обшуків.
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

СУДОВА

реформа: судимося
з податківцями
по-новому
Можна по-різному ставитися до судової реформи в Україні,
але беззаперечним є один факт — з 15.12.2017 р. українські
суди почали працювати за новими процесуальними кодексами щодо адміністративного, цивільного та господарського
судочинства. Тонкощі змін у процесах судочинства, звичайно,
передусім зацікавлять правників, тож читачів журналу поінформуємо лише про загальні зміни

Д

ля платників податків і роботодавців найбільший інтерес становлять
зміни, що були внесені до Кодексу
адміністративного судочинства України
(далі — КАСУ) та Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПКУ). КАСУ
регулює правовідносини, що виникли під час
сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ та ухвалення рішень,
що були прийняті за наслідками перевірок
органів Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці). Взаємовідносини із державними органами завжди були
специфічними. Що ж змінилося — розглянемо далі, але слід зауважити, що ми виходитимемо з формальної логіки та буквального
розуміння норм КАСУ. Можливо, Верховним
Судом (або його Пленумом) будуть надані
роз’яснення щодо застосування норм КАСУ,

які суперечитимуть позиції, викладеній
у цій статті.

Шукаємо адвоката
Згідно з частиною першою ст. 57 КАСУ
(для зручності редакцію КАСУ, що набула
чинності станом на 15.12.2017 р., називатимемо «КАСУ», а редакцію, чинну до вказаної
дати — «старий КАСУ») представником у суді
може бути адвокат або законний представник. Питання щодо того, хто може виступати
законним представником, висвітлено у ст. 56
КАСУ. Разом з тим у вказаній статті Кодексу
законні представники швидше стосуються
фізичних осіб, що ускладнює визначення
цього поняття щодо підприємств.
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Однак у частині третій ст. 55 КАСУ зазначено, що юридична особа, суб’єкт владних
повноважень, який не є юридичною особою,
бере участь у справі через свого керівника
або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно
до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через
представника.
Отже, теоретично, інтереси підприємства може представляти його керівник, однак тут існує конфлікт між двома нормами
КАСУ. Припускаю, що позовна заява та
пояснення у письмовій формі від керівника
підприємства будуть визнані судом як такі,
що подані законним представником, але в
разі розгляду справи в судовому засіданні
знадобиться адвокат.
Тож якщо підприємство вирішило оскаржити рішення щодо збільшення ПДФО,
ВЗ, ЄСВ чи/та рішення органу Держпраці,
найкраще звернутися до адвоката, що спеціалізується на таких питаннях.
Разом з тим з 01.01.2018 р. допомога адвоката потрібна лише починаючи з апеляційної
інстанції. За таких підстав до 01.01.2019 р.
підприємство може представляти власний
юрисконсульт/бухгалтер у суді першої інстанції. А допомога адвоката знадобиться лише
на стадії розгляду справи апеляційним судом.

Єдина судова інформаційнотелекомунікаційна система
Статтею 18 КАСУ передбачено функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі — ЄСІТС).
Вона почне функціонувати через 90 днів з дня
опублікування Державною судовою адміністрацією України в газеті «Голос України» та
на веб-порталі судової влади оголошення про
її створення та забезпечення її функціонування (пп. 15.16 п. 15 Перехідних положень
до КАСУ). На момент підготовки номеру до
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друку ця система ще не впроваджена, але
на деякі її переваги та недоліки хотілося б
звернути увагу.
Найбільшою перевагою вказаної системи є екологічна та економічна складові. Так,
підприємству не потрібно переводити електронні документи (насамперед податкові
декларації, ф. № 1ДФ, звітність з ЄСВ) у паперову форму, що є екологічно свідомими
чинниками, що сприяють економії підприємства на папері та копіювальній техніці.
Разом з тим у разі надзвичайних ситуацій
(таких як хакерські атаки, комп’ютерні віруси) підприємство має одразу ж звернутися
до поліції та/або торгово-промислової палати (ТПП) із вимогою підтвердити те, що
комп’ютерні мережі такого підприємства
постраждали від несанкціонованих атак.
Адже саме за допомогою ЄСІТС суд направляє
сторонам повістки, ухвали, рішення тощо.
У разі пропущення строків через пошкодження електронної пошти підприємству
важливо мати докази, що пропущення строків
виникло з поважних причин.
Зокрема, слід звернути увагу на ст. 127
КАСУ. Так, згідно з п. 1 частини першої вказаної статті часом вручення повістки вважається день вручення судової повістки під
розписку. А згідно з п. 2 вказаної норми таким часом є день отримання судом повідом
лення про доставлення судової повістки
на офіційну електронну адресу особи. При
цьому частиною другою ст. 127 КАСУ передбачено, що якщо повістку надіслано на
офіційну електронну адресу пізніше 17 години, повістка вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду
повідомлення про її доставлення.
Якщо ж підприємство проігнорує отримання повістки, вона все одно вважатиметься
врученою, адже згідно з приписами п. 3 та
п. 4 частини першої ст. 127 КАСУ датою її
отримання є день проставлення в поштовому
повідомленні відмітки про відмову отримати
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судову повістку чи відмітки про відсутність
особи за адресою місцезнаходження, місця
проживання чи перебування особи, повідом
леною цією особою суду.
Слід також пам’ятати, що згідно з частиною 11 ст. 44 КАСУ, якщо позов, апеляційна,
касаційна скарга подані до суду в електронній
формі, позивач, особа, яка подала скаргу,
мають подавати до суду заяви по суті справи,
клопотання та письмові докази виключно
в електронній формі, крім випадків, коли
судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.
Слід також звернути увагу на наступні
частини ст. 18 КАСУ. Так, згідно з частиною
шостою вказаної норми права, адвокати,
нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого
самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів
економіки реєструють офіційні електронні
адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку.
Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку.
А відповідно до частини сьомої ст. 18
КАСУ особам, які зареєстрували офіційні
електронні адреси в ЄСІТС, суд вручає будьякі документи у справах, в яких такі особи
беруть участь, виключно в електронній
формі шляхом їх направлення на офіційні
електронні адреси таких осіб, що не позбавляє
їх права отримати копію судового рішення
в паперовій формі за окремою заявою. Отже,
перш ніж подавати позов у електронній формі
слід зважено вивчити всі ті документи, що
подаватимуться до суду, і лише потім прий
мати остаточне рішення.
Слід також зауважити, що у ст. 94 КАСУ
встановлено таке. Письмовими доказами
є документи (крім електронних документів),
які містять дані про обставини, що мають
значення для правильного вирішення спору. При цьому письмові докази подаються
в оригіналі або в належним чином засвід-
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ченій копії, якщо інше не визначено цим
Кодексом. Якщо для вирішення спору має
значення лише частина документа, подається
засвідчений витяг з нього. А учасники справи мають право подавати письмові докази
в електронних копіях, посвідчених електрон
ним цифровим підписом, прирівняним до
власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не
вважається електронним доказом.
Тобто якщо йдеться про спір з органом
Держпраці щодо того, що цивільно-правовий договір є трудовим договором, підприємству необхідно подати такий договір на
паперовому носії.

Розгляд справ за правилами
спрощеного позовного
провадження
Поряд із вже знайомими письмовим та
загальним провадженнями, КАСУ передбачено спрощене позовне провадження,
яке за своєю суттю дуже нагадує скорочене
провадження, що було передбачене ст. 1832
старого КАСУ, але з певними відмінностями.
Вказане провадження передбачено главою 10 розділу ІІ КАСУ, а його суть зводиться
до того, що за певних умов суд розглядає
справу в порядку спрощеного позовного
провадження (фактично — письмового),
тобто без повідомлення сторін та за наявними
у справі матеріалами (жодний представник
до суду не з’являється), за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За
клопотанням однієї зі сторін або з власної
ініціативи суду справа розглядається в судовому засіданні з повідомленням (викликом)
сторін (частина п’ята ст. 262 КАСУ). Але
при цьому справа слухається в скороченому
варіанті (зокрема, не проводяться судові
дебати — частина восьма ст. 262 КАСУ).
Відповідно до частини першої – другої
ст. 257 КАСУ за правилами спрощеного по-
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зовного провадження розглядаються справи незначної складності, тобто будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
Так, за правилами спрощеного позовного
провадження не можуть бути розглянуті
справи у спорах:
• щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених
цим Кодексом (наприклад, КМУ);
• щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень,
якщо позивачем також заявлено вимоги про
відшкодування шкоди, заподіяної такими
рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі,
що перевищує 500 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб;
• про примусове відчуження земельної
ділянки, інших об’єктів нерухомого майна,
що на ній розміщені, з мотивів суспільної
необхідності;
• щодо оскарження рішення суб’єкта
владних повноважень, на підставі якого ним
може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує
500 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (наприклад, якщо орган
ДФСУ у 2018 р. надіслав податковому агенту
податкове повідомлення-рішення на суму
881 000,01 грн).
Разом із тим суд з власної ініціативи може
прийняти рішення про розгляд справи в загальному проваджені, із врахуванням критеріїв, передбачених частиною третьою
ст. 257 КАСУ, а саме:
• значення справи для сторін;
• обраний позивачем спосіб захисту;
• категорію та складність справи;
• обсяг та характер доказів у справі, в т. ч.
чи потрібно у справі призначати експертизу,
викликати свідків тощо;
• кількість сторін та інших учасників
справи;
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• чи становить розгляд справи значний
суспільний інтерес;
• думку сторін щодо необхідності розгляду
справи за правилами спрощеного позовного
провадження.
Наприклад, справа про застосування
штрафних санкцій за неправильно визначену суму ПДФО може бути розглянута як справа незначної складності на підставі наявних
документів та письмових пояснень сторін.
А справа, де орган Держпраці перекваліфіковує цивільно-правові правовідносини із
підприємцем на трудові є складнішою з огляду на те, що потрібно опитати свідків. Тому
суд може прийняти рішення про розгляд
справи в загальному провадженні.
Разом із тим у ст. 263 КАСУ встановлено
особливості розгляду окремих категорій
справ незначної складності, вони майже
ідентичні ст. 1832 старого КАСУ. Зокрема,
справа щодо стягнення грошових сум, що
ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних
повноважень, стосовно яких завершився
встановлений цим Кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує 100 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (якщо підприємство не сплатить у строк,
встановлений ПКУ, суму узгодженого грошового зобов’язання, що виникло на підставі
податкової вимоги та/або податкового повідомлення-рішення, що становить суму
в розмірі не більше 176 200,00 грн).
Слід наголосити на ст. 261 КАСУ, в якій
йдеться про особливості подання заяв по
суті справи у спрощеному позовному провадженні. Такими заявами по суті є: позовна
заява, відзив (подається протягом 15 днів з
дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі), відповідь на
відзив, заперечення (на відповідь на відзив).
За умов спрощеного позовного провадження
ці документи можуть бути єдиними поясненнями та обґрунтованими спростуваннями
позиції контролюючого органу.
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Порядок врегулювання спору
за участю судді
Врегулювання спору за участю судді, так
звана медіація, передбачено главою 4 розділу ІІ КАСУ. Так, згідно зі ст. 184 КАСУ врегулювання спору за участю судді проводиться
за згодою сторін до початку розгляду справи
по суті. При цьому відповідно до частини
другої вказаної статті врегулювання спору
за участю судді не допускається:
• в адміністративних справах, визначених главою 11 розділу ІІ цього Кодексу, за
винятком справ, визначених ст. 267 цього
Кодексу, та типових справ;
• у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо
предмету спору.
Порядок врегулювання спору за участю
судді — це залагодження спору за участю
судді, що здійснюється у формі спільних та
(або) закритих нарад. При цьому спільні
наради проводяться за участю всіх сторін, їх
представників та судді, а закриті наради — за
ініціативою судді з кожною зі сторін окремо.
Сторони також мають право брати учать
у нарадах в режимі відеоконференції (частина перша ст. 186 КАСУ).
Строк врегулювання спору за участю
судді не повинен перевищувати 30 днів
з дня постановлення ухвали про проведення
такого врегулювання (ст. 187 КАСУ).
У ст. 188 КАСУ встановлено умови, за
яких врегулювання спору за участю судді
припиняється, зокрема:
• у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
• у разі закінчення строку врегулювання
спору за участю судді;
• за ініціативою судді в разі затягування
процедури врегулювання спору будь-якою
зі сторін;
• у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою про
примирення або звернення позивача до суду
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із заявою про залишення позовної заяви
без розгляду або в разі відмови позивача від
позову чи визнання позову відповідачем.
Вказана процедура була запроваджена для
того, щоб сторони досягли примирення і не
витрачали надмірних коштів на додаткові
докази, виклики свідків, експертів та на
правничу допомогу. При цьому суд, у т. ч.,
має пояснювати сторонам, якою є судова
практика в аналогічних справах (частина
п’ята ст. 186 КАСУ).
Хоча ця норма є доволі позитивною, не
можна не звернути увагу на те, що у спорах
із податковими органами вона є фактично
такою, яку не можна використати. Точніше,
її можна використати для затягування часу.
Але на даний час представники органів ДФСУ
поспішають визнавати вимоги позовної
заяви навіть у частині, адже інакше щодо
них одразу ж виникнуть підозри в корупції
з усіма неприємними наслідками.

Верховний Суд — суд касаційної
інстанції. Типові (зразкові) справи
Тепер судом касаційної інстанції є не Вищий адміністративний суд України, а Верховний Суд. Зменшення судових ланок вважається позитивною тенденцією. Однак
слід врахувати, що низка судових рішень не
підлягають оскарженню у Верховному Суді.
Так, згідно з частиною п’ятою ст. 328 КАСУ
не підлягають касаційному оскарженню:
• рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної
інстанції у справах, рішення в яких підлягають перегляду в апеляційному порядку
Верховним Судом;
• судові рішення у справах незначної
складності, крім випадків, якщо:
а) касаційна скарга стосується питання
права, яке має фундаментальне значення
для формування єдиної правозастосовчої
практики;
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б) особа, яка подає касаційну скаргу,
відповідно до цього Кодексу позбавлена
можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням при
розгляді іншої справи;
в) справа становить значний суспільний
інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.
Отже, якщо підприємство вирішує питання щодо розгляду його справи у порядку
спрощеного позовного провадження, воно
має бути дуже обережним. З одного боку,
таке провадження унеможливлює звернення контролюючого органу до Верховного
Суду. З іншого, якщо підприємство програє
справу у двох інстанціях, це може негативно
вплинути саме на нього.
Згідно з п. 21 частини першої ст. 4 КАСУ
типові адміністративні справи — це адміністративні справи, відповідачем у яких є один
і той самий суб’єкт владних повноважень
(його відокремлені структурні підрозділи),
спір у яких виник з аналогічних підстав,
у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено
аналогічні вимоги. А в п. 22 вказаної норми
КАСУ передбачено, що зразкова адміністративна справа — типова адміністративна
справа, прийнята до провадження Верховним
Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення.
Особливості провадження у зразковій та/
або типовій справі висвітлені у ст. 290–291
КАСУ. Так, частиною першою ст. 290 КАСУ
встановлено, що якщо у провадженні одного
або кількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи,
кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може
звернутися до Верховного Суду з поданням
про розгляд однієї з них Верховним Судом
як судом першої інстанції.
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Питання про відкриття провадження
в зразковій справі вирішується протягом
10 днів з дня надходження до Верховного
Суду матеріалів справи колегією суддів
Верховного Суду в складі не менше п’яти суддів (частини третя – четверта ст. 290 КАСУ).
Слід зауважити, що згідно з частиною
шостою ст. 290 КАСУ Верховний Суд відмовляє у відкритті провадження у зразковій
справі, якщо подання не відповідає вимогам
частини першої та (або) другої цієї статті,
зокрема через значні розбіжності у їх фактичних обставинах, які унеможливлюють
прийняття для них зразкового рішення.
Як на практиці може виглядати типова
справа? Наприклад, позивач (податковий
агент) сплатив до бюджету ПДФО, однак
у його банку в той самий день була введена
тимчасова адміністрація, і податок не потрапив на казначейський рахунок. Якщо
підприємство має декілька філій у тій самій
області (під керуванням одного ГУ ДФС), то
його одна справа може бути визнана типовою. І тоді саме Верховний Суд вирішує питання: чи мало місце вчасне перерахування
(сплата) ПДФО до бюджету.
Таким чином, суд першої інстанції, за
умови ухвалення рішення в типовій справі,
яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами
розгляду зразкової справи, має враховувати
правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду
зразкової справи.
Іншими словами, якщо Верховний Суд
прийме рішення, що перша філія позивача
не винна в тому, що кошти не надійшли до
бюджету, а ПДФО вважається сплаченим
повністю і вчасно, то й щодо інших філій
підприємства застосовуються подібні правові висновки. Якщо ж підприємство не
погоджується із позицією Верховного Суду,
то на судове рішення в типовій справі може
бути подана апеляційна скарга (частина
четверта ст. 290 КАСУ).
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Інші малопомітні,
але важливі дрібниці
Згідно з частиною першою ст. 122 КАСУ
позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.
При цьому частиною другою вказаної норми
встановлено шестимісячний строк, який,
якщо не встановлено інше, обчислюється
з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення своїх прав,
свобод чи інтересів, а частиною четвертою
визначено інший строк для випадків, якщо
позивач скористався правом досудового
врегулювання спору (зокрема, надіслав
скаргу до ДФСУ) — тримісячний, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення
за результатами розгляду його скарги.
Разом з тим п. 56.18 ПКУ передбачено, що
з урахуванням строків давності, визначених
ст. 102 ПКУ (1095 днів), платник податків
має право оскаржити в суді податкове повідомлення — рішення або інше рішення
контролюючого органу в будь-який момент
після отримання такого рішення.
Отже, підприємство може використати
вказану в частині першій ст. 122 КАСУ норму, згідно з якою позов може бути подано
в межах строку, встановленого іншими законами, тобто ПКУ. Однак така позиція на
даний момент є дещо суперечливою, тому
не варто затягувати із поданням позову.
Змінилися й інші строки в КАСУ. Так, частиною другою ст. 195 Кодексу передбачено,
що учасник справи подає заяву про участь
у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання
(було — 7 днів). Апеляційну скаргу на рішення
суду тепер можна подавати протягом 30
днів (було — 10 днів) безпосередньо до суду
апеляційної інстанції (раніше подавалася
через суд першої інстанції). Строк подання
касаційної скарги теж збільшився до 30 днів.
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Змінився порядок подання доказів, передбачений ст. 79 КАСУ. Тепер їх необхідно
подавати разом із позовною заявою (або відзивом на неї). Якщо це неможливо зробити
у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про
це письмово повідомити суд (ст. 79 КАСУ).
Тоді суд може встановити додатковий строк
для подання вказаних доказів (ст. 79 КАСУ).
Слід уважно ставитися до подання доказів та встановлених судом строків, адже
згідно з частиною восьмою ст. 79 КАСУ докази, що не подані у встановлений законом
або судом строк, до розгляду судом не прий
маються, крім випадку, якщо особа, яка їх
подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не
залежали від неї.
Разом із тим хорошою новиною є те, що у
справах про протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб’єкта владних повноважень
останній не може посилатися на докази, які
не були покладені в основу оскаржуваного
рішення, за винятком випадків, якщо він
доведе, що ним було вжито всіх можливих
заходів для їх отримання до прийняття
оскаржуваного рішення, але они не були
отримані з незалежних від нього причин
(ст. 77 КАСУ).
Слід зауважити, що звертатися до апеляційного та касаційного суду стане дорожче,
адже розмір судового збору тепер становитиме 150 % та 200 % ставки, що підлягала
сплаті в разі подання позовної заяви, іншої
заяви та скарги в розмірі оспорюваної суми
(було, відповідно, 110 % та 120 %).
Як бачимо, в КАСУ з’явилися новели, що
позитивно сприймуться потенційними позивачами, а з іншого боку, слід ще уважніше
слідкувати за тим, щоб не пропустити строки,
ретельніше готувати докази та відповідально
зважити всі обставини. Намагання пришвидшити розгляд і економія на допомозі
адвоката може призвести до того, що двері
ВСУ перед позивачем зачиняться.
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Своє запитання
ви можете поставити,
зателефонувавши
на пряму лінію
«Запитання — відповідь»:

(44) 581-57-07
у робочі дні з 10.00 до 15.00

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

Внесення «чорнобильської»
відпустки до графіка відпусток
Чи потрібно вносити «чорнобильську» відпустку до загального графіка
відпусток?
Додаткова відпустка працівникам,
віднесеним до категорій 1 і 2, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (так звана «чорнобильська»
відпустка), надається щороку на 14 робочих
(16 календарних) днів згідно з п. 22 ст. 20
і п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28.02.1991 р. № 796-XII. Підставою для її
надання є заява працівника, до якої він має
додати копію відповідного посвідчення.

До особливостей надання «чорнобильської» відпустки можна віднести те, що така
відпустка:
• не пов’язана з робочим процесом і надається незалежно від часу роботи на підприємстві у зручний для працівника час;
• має бути використана протягом поточного календарного року, перенесення її
на наступний рік не допускається;
• не підлягає продовженню на святкові
та неробочі дні;
• надається за рахунок коштів державного бюджету на підставі програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
• не підлягає грошовій компенсації
в разі її невикористання, в тому числі під
час звільнення.
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Оскільки витрати на оплату «чорнобильських» відпусток відшкодовуються органом
соціального захисту населення, підприємство
щороку має подавати такому органу графік
відпусток працівників-«чорнобильців» та
розрахунок витрат на виплату відпускних.
Це свідчить про те, що на підприємстві
розробляється окремий графік для використання саме «чорнобильських» відпусток.
А включати чи ні ці відпустки до загального графіка відпусток, кожне підприємство вирішує самостійно, зважаючи на те,
що законодавством не встановлено ані
форми такого графіка, ані порядку його
складання.

Оплата дубліката листка
непрацездатності
Працівник з 25 жовтня по 3 листопада 2017 р. перебував на «лікарняному», але загубив листок непраце
здатності і надав його дублікат 01.12.2017 р.
Чи підлягає оплаті дублікат «лікарняного»?
Чи має значення, що дублікат надано майже
через місяць після закінчення періоду непрацездатності?
Відповідно до частини першої ст. 31
Закону України «Про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі —
Закон № 1105) підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності,
а в разі роботи за сумісництвом — копія
листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи.
Порядок і умови видачі, продовження та
обліку листків непрацездатності, здійснення
контролю за правильністю їх видачі визначені в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непра-
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цездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція
№ 455). Згідно з п. 1.14 цієї Інструкції в разі
втрати листка непрацездатності за рішенням
ЛКК лікувально-профілактичного закладу,
в якому його видано, видається новий листок
непрацездатності з позначкою «дублікат» на
підставі довідки з місця роботи про те, що за
період тимчасової непрацездатності виплата
застрахованій особі допомоги по тимчасовій
непрацездатності не здійснювалась. Отже,
дублікат листка непрацездатності є такою
ж підставою для оплати, як і листок непрацездатності.
Згідно з частиною п’ятою ст. 32 Закону
№ 1105 застрахована особа має право на
отримання матеріального забезпечення
за листком непрацездатності, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня відновлення працездатності. При цьому не одержане застрахованою особою своєчасно
матеріальне забезпечення виплачується за
минулий час у розмірі, встановленому на час
настання страхового випадку (абзац другий
частини четвертої ст. 32 Закону № 1105).
Таким чином, у випадку, що розглядається,
дублікат листка непрацездатності підлягає
оплаті в розмірі, який обчислюється на час
настання тимчасової непрацездатності (станом на 25.10.2017 р.).

Право жінки, яка має власну
дитину та дитину під опікою,
на додаткову відпустку
Працівниця має свою 10-річну дитину і оформила опіку над 5-річною
дитиною. Якої тривалості надавати
їй додаткову відпустку?
Відповідно до ст. 19 Закону про відпустки жінці, яка працює та має двох
або більше дітей віком до 15 років,
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або дитину-інваліда,
або яка усиновила дитину,
одинокій матері (одинокому батьку),
який виховує дитину без матері,
а також особі, яка взяла дитину під опіку,
чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів,
встановлених ст. 73 КЗпП. За наявності кількох підстав для надання такої відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
Отже, працівниця, яка виховує власну
дитину віком 10 років та взяла під опіку дитину віком 5 років, має право на соціальну
додаткову відпустку за двома підставами —
як «жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років» та як «особа, яка
взяла дитину під опіку» тривалістю 17 календарних днів.
Зауважимо, що право на зазначену відпустку залежить не тільки від наявності підстав, а й від віку дитини. КЗпП визначено вік
дітей лише для такої категорії, як «жінка, яка
працює і має двох або більше дітей віком до
15 років». Вік дитини-інваліда, усиновленої
дитини, дитини під опікою, дитини одинокої
матері (одинокого батька) не встановлено,
тому слід керуватись загальними нормами
законодавства.
Згідно з частиною другою ст. 243 Сімейного кодексу України опіка встановлюється
над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування — над дитиною від 14 до 18 років.
Виходячи з цього, працівниця, про яку йдеться, матиме право на соціальну додаткову
відпустку за підставою як «особа, яка взяла
дитину під опіку» до досягнення дитиною
14-річного віку. Надалі така відпустка може
їй надаватись, якщо вона стане піклувальником цієї дитини. Нагадаємо, що особливості
надання соціальних відпусток працівникам
з дітьми розглянуто в журналі «Заработная
плата» № 11/2017, с. 78.
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Оплата тимчасової
непрацездатності під час
виконання громадських робіт
Тимчасовий працівник, прийнятий
на час виконання громадських робіт, захворів. Після одужання він
надав листок непрацездатності. Чи оплачується тимчасова непрацездатність під
час виконання таких робіт та хто має її
оплатити?
Частиною першою ст. 31 Закону про
зайнятість громадські роботи визначено як вид суспільно корисних
оплачуваних робіт в інтересах територіальної
громади, які організовуються з метою додаткового стимулювання мотивації до праці
та матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб.
З особами, які беруть участь у виконанні
громадських робіт, укладаються строкові
трудові договори (частина четверта ст. 31
Закону про зайнятість), а також на них поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю
та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування (частина
п’ята ст. 31 Закону про зайнятість).
Отже, тимчасовий працівник, який бере
участь у виконанні громадських оплачуваних
робіт, на загальних підставах має право на
оплату за листком непрацездатності. Але
роботодавець, який працевлаштовує такого працівника, не завжди несе витрати на
оплату його тимчасової непрацездатності
під час виконання громадських робіт.
Відповідно до п. 10 Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового та
іншого характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 175 (далі —
Порядок № 175), фінансування організації
громадських робіт здійснюється за рахунок
коштів місцевих бюджетів, роботодавців
та інших не заборонених законодавством
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джерел. Фінансування спрямовується, зок
рема, на оплату основної та додаткової зарплати, оплату перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності в межах дії строкового
трудового договору, оплату проїзду до місця
роботи та у зворотному напрямку, оплату
медичного огляду тощо.
Питання, хто саме фінансує організацію
громадських робіт, залежить від категорії особи, що бере участь у виконанні таких робіт.
Так, якщо до громадських робіт залучено безробітного або працівника, який втратив частину заробітної плати внаслідок вимушеного
скорочення до 50 % нормальної тривалості
робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, то фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів або коштів Фонду соціального
страхування. Фінансування організації інших
робіт тимчасового характеру здійснюється за
рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.
Відзначимо також, що період участі в оплачуваних громадських роботах для осіб,
зареєстрованих як такі, що є безробітними
і шукають роботу, зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності для таких страхових випадків (п. 13
Порядку № 175).

Право на відпустку за роботу
зі шкідливими умовами праці
після спливу строку проведення
атестації
Чи можна надавати працівнику щорічну додаткову відпустку за роботу
зі шкідливими умовами праці, якщо
востаннє атестація його робочого місця
проводилась у 2011 р., але умови праці за
цей час не змінилися?
Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці
надається працівникам, які зайняті на
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роботах, пов’язаних із негативним впливом
на здоров’я шкідливих виробничих факторів,
за Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких
дає право на щорічну додаткову відпустку,
затвердженим у додатку 1 до постанови КМУ
від 17.11.1997 р. № 1290.
Конкретну тривалість відпустки працівника встановлюють колективним або
трудовим договором залежно від результатів
атестації робочого місця за умовами праці та
часу зайнятості працівника в таких умовах.
Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р.
№ 442, атестацію робочих місць проводять у строки, передбачені колективним
договором, але не рідше ніж один раз на
п’ять років.
Таким чином, зважаючи, що у випадку,
що розглядається, атестація востаннє проводилась у 2011 р., строк її дії вже минув.
А оскільки право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими
умовами праці має бути підтверджено результатами атестації його робочого місця,
після закінчення строку дії атестації працівник вже не має права на таку відпустку.
Додамо також, що якщо підприємство
все ж таки надасть працівнику зазначену
щорічну додаткову відпустку без проведення
атестації, то оплату за неї воно має проводити
за рахунок власного прибутку.

Звільняється директор, перед
яким підприємство має борг
Засновник, він же директор, виходить з товариства, яке має перед
ним борг за підзвітними коштами
і у зв’язку з фінансовими труднощами (відсутністю коштів) поки що не може його
погасити. Майбутній директор пропонує
надати товариству фінансову допомогу та
розрахуватися з його попередником. Як
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краще вчинити в цій ситуації: виплатити кошти, коли новий директор офіційно
обійме цю посаду і внесе фінансову допомогу, чи оформити допомогу від нього як
від сторонньої фізособи та розрахуватися
з директором до його звільнення?
Згідно із законодавством (ст. 116
КЗпП) у разі звільнення виплата всіх
сум, що належать працівнику від підприємства, провадиться в день звільнення.
Якщо працівник у день звільнення був відсутній на роботі, зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після
пред’явлення ним вимоги про розрахунок.
При цьому не вказано, про які саме суми
йдеться: лише про заробітну плату, про заборгованість за підзвітними коштами чи про
допомо-гу по тимчасовій непрацездатності.
У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, у разі відсутності
спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити пра-

цівникові його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку
(ст. 117 КЗпП). Тому найкращий варіант —
виплатити директору всі належні кошти
в день звільнення.
Якщо майбутній директор пропонує
надати для таких цілей товариству фінансову допомогу, то, незалежно від того, перебуватиме він вже на посаді чи ще ні, за
договором про надання допомоги він виступатиме як фізична особа. Звісно, в такому
випадку краще оформити згаданий договір
до звільнення директора, щоб вчасно розрахуватися з ним та уникнути можливих
негативних наслідків.
З іншого боку, ситуація, коли звільняється
саме директор, є нестандартною з тієї точки
зору, що в разі несвоєчасного розрахунку
під час свого звільнення він сам же й несе
за це відповідальність як посадова особа,
оскільки в день звільнення ще залишається
директором. Крім того, швидше за все, в тому,
що на підприємстві склалася така складна
фінансова ситуація, є і його вина.

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

Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Начальник відділу підприємства перебуває у відпустці. Його обов’язки
тимчасово виконує головний спеціаліст. Чи можна в такому разі виплатити
йому не різницю в окладах, а відсоток від
посадового окладу?
Законодавство України не повною
мірою регулює питання виконання
обов’язків тимчасово відсутнього

працівника, суміщення професій (посад)
та тимчасового замісництва. Тому слід
керуватися роз’ясненнями Держкомпраці
Ради Міністрів СРСР, Секретаріату ВЦРПС
«Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29.12.1965 р. № 30/39 (далі —
Роз’яснення № 30/39), постановою Ради
Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 р.
№ 1145 (далі — Постанова № 1145) та Інструкцією Держкомпраці СРСР, Мінфіну
СРСР, ВЦРПС щодо застосування постанови
Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 р. № 1145
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«Про порядок та умови суміщення професій
(посад)» від 14.05.1982 р. № 53-ВЛ (далі —
Інструкція № 53-ВЛ). Ці нормативні акти
регулюють як організаційні питання виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, суміщення професій (посад)
та тимчасового замісництва, так і оплати
праці в цих випадках. Вони залишаються
чинними на території України відповідно
до постанови Верховної Ради України «Про
порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу PCP» від
12.09.1991 p. № 1545-XII тільки в частині,
що не суперечить Конституції та законам
України.
Так, у Роз’ясненні № 30/39 зазначено,
що тимчасовим замісництвом вважається
виконання службових обов’язків за посадою
тимчасово відсутнього працівника, якщо це
обумовлено виробничою потребою. Тобто
працівник, який заміщує, звільняється від
своїх прямих обов’язків за трудовим договором, тож у цьому випадку йому виплачується різниця між фактичним окладом
і посадовим окладом працівника, якого він
заміщує. Такий підхід пояснюється тим, що
заступництво зі звільненням від виконання
обов’язків за трудовим договором аналогічне
тимчасовому переведенню на нову посаду.
Крім того, у Роз’ясненні № 30/39 визначено
випадки, коли тимчасове замісництво не
оплачується.
Інструкцією № 53-ВЛ передбачено, що
якщо працівник відповідно до наказу виконує на тому самому підприємстві, в установі,
організації обов’язки тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи шляхом заміни іншого працівника,
відсутнього у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням або з інших причин, то
йому здійснюється доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У такому разі працівник одночасно із
своєю роботою виконує роботу відсутнього
працівника, тому логічно, що за додатко-
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ву роботу належиться додаткова оплата.
Інструкція № 53-ВЛ і Постанова № 1145
також визначають розміри доплат та умови
їх (не)виплати.
У той же час ст. 94 КЗпП передбачено,
що розмір заробітної плати залежить від
складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської
діяльності підприємства та максимальним
розміром не обмежується. Закон про оплату
праці не передбачає державного регулювання оплати праці, крім як встановлення
мінімальних державних гарантій в оплаті
праці працівників підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, та віднесення питань оплати праці працівників
підприємств, заснованих на державній
або комунальній власності, працівників
підприємств, установ і організацій, що
фінансуються чи дотуються з бюджетів, до
відання КМУ. А ст. 105 КЗпП встановлено,
що розміри доплат за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника визначаються на умовах, передбачених у колективному договорі. Розмір доплати залежить від обсягу виконуваних обов’язків
(робіт). Відтак слід вважати, що норми
Роз’яснення № 30/39, Постанови № 114,
Інструкції № 53-ВЛ в частині оплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника суперечать нормам КЗпП і Закону про оплату праці.
Таким чином, доходимо висновку, що питання оплати праці за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника регулюються нормами локальних актів підприємства — колективних договорів, положень
про оплату праці, наказів тощо. У колективному договорі може бути визначено лише
порядок установлення доплати (оплати)
та її граничні межі, а конкретний розмір
доплати зазначають вже в наказі про її призначення, залежно від обсягу виконуваних
робіт (обов’язків).
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Тож питання щодо виплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника не різниці в окладах, а відсотка до
посадового окладу підприємство вирішує
самостійно1.

Оформлення «лікарняного» після
завершення робочого дня
Працівниця підприємства отримала
невиробничу травму 02.11.2017 р.
після завершення робочого дня.
Цього ж дня їй відкрито і листок непрацездатності. З якого числа їй виплачувати
«лікарняні»?
Відповідно до роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, наданого
в листі від 04.05.2016 р. № 5.2-32-684, особам,
які звернулися за медичною допомогою та
визнані непрацездатними після завершення робочого дня, листок непрацездатності
може видаватися, за їх згодою, з наступного
календарного дня.
З огляду на те, що у працівника перший
день непрацездатності збігається з відпрацьованим робочим днем, його тимчасова
непрацездатність розпочинається із дня
видачі листка непрацездатності.
Проте допомога по тимчасовій непраце
здатності нараховуватиметься з другого дня
тимчасової непрацездатності застрахованої
особи у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати,
оскільки в перший день страхового випадку
працівник відпрацював повний робочий день
згідно з графіком роботи, за який йому має
бути нарахована заробітна плата. Рішення
про це приймає комісія із соціального страхування або уповноважена особа.
1 На тему встановлення та виплати доплат, надбавок та
премій рекомендуємо також переглянути спецвипуск № 3/2017
«Доплати та надбавки: встановлення й виплата».
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Оподаткування подарункових
сертифікатів
Працівникам підприємства надані
подарункові сертифікати на суму
500,00 грн та 1000,00 грн. Як правильно їх оподаткувати?
Якщо роботодавець надає подарункові сертифікати визначеному (ідентифікованому) колу працівників, то їх
вартість включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівників,
які їх отримали. При цьому нормами ПКУ
встановлено таке.
Відповідно до пп. 164.2 ПКУ до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку включаються:
• дохід у вигляді вартості успадкованого
чи отриманого у дарунок майна в межах,
що оподатковується згідно з розділом ІV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ
(пп. 164.2.10 ПКУ);
• дохід, отриманий платником податку
як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді, зокрема:
вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених цим
Кодексом для оподаткування прибутку
підприємств (пп. «б» пп. 164.2.17);
вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми
знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку,
крім сум, зазначених у пп. 165.1.53
ПКУ (пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ).
При цьому відповідно до вимог пп. 165.1.39
ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків
не включається вартість дарунків (а також
призів переможцям та призерам спортивних
змагань), якщо їх вартість не перевищує
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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. ця вартість становила 800,00 грн
(3200,00 × 0,25).
У той же час відповідно до п. 174.6 ст. 174
ПКУ об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1
цієї статті (серед іншого й об’єкт рухомого
майна), подаровані платнику податку іншою
фізичною особою, оподатковуються згідно
з правилами, встановленими цим розділом
для оподаткування спадщини. А доходи у
вигляді дарунка, нараховані (виплачені,
надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою — підприємцем,
оподатковуються на загальних підставах,
передбачених цим розділом для оподаткування додаткового блага.
Спеціальних роз’яснень щодо застосування норм п. 174.6 ПКУ податковий орган не
оприлюднював, тому й надалі вважатимемо,
що у випадку, що розглядається, вартість
сертифікатів у розмірі 500,00 грн не оподатковується. А вартість сертифікатів у розмірі
1000,00 грн оподатковуватиметься так:
• 800,00 грн — не оподатковується;
• різниця у 200,00 грн оподатковується
ПДФО за ставкою 18 % з урахуванням «натурального» коефіцієнта (1,219512) та ВЗ
за ставкою 1,5 %.
Податківці вважають, що вартість подарунків, безоплатно переданих працівникам,
є базою нарахування ЄСВ у разі перебування
їх у трудових відносинах з дарувальником
(підкатегорія 301.03 ЗІР). Додамо, що відповідно до пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики
зарплати одноразові заохочення, не пов’язані
з конкретними результатами праці (наприк
лад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі) належать
до фонду оплати праці. Як відомо, відповідно
до ст. 7 Закону про ЄСВ об’єктом оподаткування ЄСВ є витрати на оплату праці, що
включають основну та додаткову заробітну
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плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та суму винагороди фізичним особам
за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Оподаткування середнього
заробітку за затримку розрахунку
в разі звільнення
Працівнику під час звільнення за
скороченням штату не виплачено
всіх належних у разі звільнення
сум. За рішенням суду підприємство має
виплатити йому середній заробіток за весь
період затримки. Як оподатковується ця
сума середнього заробітку?
У листах-роз’ясненнях ДФСУ від
09.03.2016 р. № 665/4/99-99-17-03-0313 та від 09.06.2016 р. № 12817/6/9999-13-02-03-15 податківці зазначають, що
виплата доходу у вигляді суми середньої
заробітної плати, нарахованої на підставі
рішення суду за час затримки розрахунку
в разі звільнення працівника, здійснюється звільненому працівнику й не пов’язана
з відносинами трудового найму. Тому такий
дохід оподатковується податковим агентом як
інші доходи ПДФО за ставкою 18 % (п. 168.1,
п. 167.1 ПКУ) та ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.2,
1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ)
у місяці його фактичного нарахування.
Суми таких доходів, а також суми утриманого з них податку відображаються
у ф. № 1ДФ як інші доходи за ознакою «127».
Перелік видів виплат, що здійснюються
за рахунок коштів роботодавців, на які не
нараховується єдиний внесок, затверджено
постановою КМУ від 22.12.2010 р. №1170.
Пунктом 5 цього Переліку встановлено, що
відшкодування, нараховані працівникам за
час затримки розрахунку в разі звільнення,
не є базою нарахування ЄСВ.

№1 (138) січень 2018

Дата наказу про звільнення
після «декретної» відпустки
У працівниці відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку закінчується
20.12.2017 р. Після цього вона звільнятиметься. Яку дату звільнення вказувати
у відповідному наказі?
Згідно зі ст. 38 КЗпП працівник має
право розірвати трудовий договір,
укладений на невизначений строк,
попередивши про це роботодавця письмово заявою за два тижні. У такому випадку
останнім днем роботи буде той день тижня,
в який працівниця попередила про розірвання трудового договору письмово. Наприклад,
якщо заяву про звільнення подано в середу
06.12.2017 р., то останнім днем роботи буде
середа 20.12.2017 р.
За наявності поважних причин з ініціативи працівника трудовий договір може
бути розірвано в такий строк, про який він
просить, але в межах двотижневого строку
попередження. Перелік поважних причин
наведено в ст. 38 КЗпП, але він не є вичерпним. Серед них:
• переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу
в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу;
• неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність;
• догляд за дитиною до досягнення нею
14-річного віку або дитиною-інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом
першої групи;
• вихід на пенсію;
• прийняття на роботу за конкурсом.
Залежно від фактичних обставин у кожному конкретному випадку поважними можуть бути визнані також інші причини.
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У будь-якому разі працівник має право звільнитися за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) як
у день подання заяви, так і наступного дня.
Оскільки звільнення в період відпустки
(зокрема, відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку) не
допускається лише з ініціативи роботодавця
(частина третя ст. 40 КЗпП), звільнитися під
час відпустки за власним бажанням можна.

Нарахування компенсації
за невикористану відпустку
в разі звільнення
У працівниці підприємства відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку
закінчується 20.12.2017 р. Після цього вона
звільнятиметься. Як розрахувати їй суму
компенсації за 10 днів невикористаної
щорічної відпустки?
Оскільки в розрахунковому періоді
у працівниці не було заробітку, то
відповідно до вимог п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), розрахунок
суми компенсації за невикористані дні відпустки проводиться виходячи з її посадового
окладу таким чином:
• розраховуємо середньоденну зарплату шляхом множення посадового окладу
працівниці на попередні 12 календарних
місяців, в яких вона перебувала у трудових
відносинах з підприємством, та діленням
зазначеної суми на 365 календарних днів:
(5000,00 грн ×12 міс.) ÷ (365 – 11 к. дн.) =
= 169,49 грн;
• розраховуємо суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки:
169,49 грн × 10 к. дн. = 1694,90 грн.
Отже, сума компенсації за невикористані дні щорічної відпустки становитиме
1694,90 грн.
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Врахування квартальної премії
для оплати днів відрядження
У вересні 2017 р. працівнику була
виплачена премія за ІІІ квартал
2017 р. у сумі 1200 грн. Кількість
фактично відпрацьованих ним робочих
днів становить: у вересні — 11 роб. днів,
у жовтні — 21 роб. день. Як включати
квартальну премію для розрахунку суми
для оплати днів відрядження?
Насамперед не слід забувати, що відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам,
які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим
середнього заробітку.
Час відрядження є робочим часом працівника, і у вересні працівнику має нараховуватися зарплата як зазвичай, у т. ч. за
час відрядження. А от щоб зарплата за час
відрядження не була меншою за середню, слід
визначати середню зарплату за два попередніх місяці й порівняти їх. Якщо виявиться,
що середня зарплата більша, то працівнику
слід провести доплату. Отже, у випадку, що
розглядається, йдеться, очевидно, саме про
таке порівняння в листопаді.
Відповідно до п. 3 Порядку № 100 (додатково див. також лист Міністерства праці та
соціальної політики України від 18.04.2012 р.
№ 283/13/155-12) премії, які виплачуються за
квартал і більш тривалий проміжок часу, під час
обчислення середньої зарплати за останні два
календарних місяці включаються в заробіток
в частині, що відповідає кількості місяців
у розрахунковому періоді (2/3 = 800 грн).
Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю,
премії, винагороди та інші заохочувальні
виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарних
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місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді:
(800,00 грн ÷ 42 роб. дн.) × 32 к. дн. =
= 609,52 грн.

Заокруглення в разі розрахунку
суми індексації зарплати
У працівника підприємства посадовий оклад становить 5000,00 грн.
Востаннє його підвищували в січні
2017 р. Як розрахувати суму індексації
зарплати працівника та правильно заокруглити результати такого розрахунку?
Відповідно до п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі —
Порядок № 1078), обчислення приросту
індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) для
цілей індексації розпочинається з місяця,
наступного за місяцем, в якому відбулося
останнє підвищення тарифної ставки або
посадового окладу працівника, і здійснюється наростаючим підсумком.
Отже, якщо працівнику востаннє підвищували посадовий оклад у січні 2017 р.,
то цей місяць стає базовим, а розрахунок
приросту ІСЦ розпочинається з лютого 2017 р.
Так, наприклад, у червні 2017 р. ІСЦ для
базового січня становитиме:
(1,010 × 1,018 × 1,009) × 100 =
= 1,03743362 × 100 = 103,743362 %.
Заокруглення значень здійснюється за
загальними арифметичними правилами до
одного знака після коми, що випливає з прикладів розрахунку ІСЦ, наведених у додатках
до Порядку № 1078. Отже, до розрахунку
береться показник 103,7 %.
Оскільки ІСЦ перевищив законодавчо
встановлений поріг індексації у 103 %, то
у червні 2017 р. зарплата працівника має
індексуватися на величину приросту ІСЦ —
3,7 % (103,7 – 100).
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Розробляємо положення
про відрядження

Під час листопадового вебінару, який проводила науковий редактор журналу «Заробітна
плата» Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання розробки локального положення про відрядження. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару

Чи потрібно затверджувати локаль
не положення про відрядження
органу місцевого самоврядування?
Відповідно до ст. 67 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Украї
ні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР
держава фінансово забезпечує здійснення
органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі за рахунок за
кріплення за відповідними місцевими бю
джетами джерел доходів бюджету, надання
трансфертів з державного бюджету, а також
передання органам місцевого самоврядуван
ня відповідних об’єктів державної власності.
Тобто органи місцевого самоврядування
повністю утримуються за рахунок бюджет
них коштів, тому на них поширюються та
є обов’язковими до виконання норми та ви
моги Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від
13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59).
Отже, в такому разі своє локальне (внут
рішнє) положення про відрядження органам
місцевого самоврядування самостійно за
тверджувати не потрібно. Окремими на
казами органу місцевого самоврядування
слід врегульовувати лише ті питання, що
віднесені Інструкцією № 59 до відання
керівника.
Положенням про відрядження не
бюджетного підприємства1 перед
бачено, що відправлення транспорт
ного засобу до 01:00 години вважається
поточною добою, у зв’язку із необхідністю
1 Інструкція № 59 поширюється на органи держав
ної влади, підприємства, установи та організації, що
повністю або частково утримуються (фінансуються) за
рахунок бюджетних коштів. Решту підприємств, установ
та організацій у питаннях відряджень умовно називають
небюджетними.
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враховувати час прибуття поїзда. Чи вва
жатиметься оплата цього часу додатковим
благом?
Відповідно до пп. 14.1.47 ПКУ додат
кове благо — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги,
інші види доходу, що їх виплачує платникові
податку податковий агент. Зазвичай вони не
пов’язані з виконанням обов’язків згідно із
трудовим чи цивільно-правовим договором.
Основними критеріями, що визначають до
хід 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 додаткового
блага не обов’язково має бути передбачене
в колективному чи трудовому договорі. На
дання працівникові додаткового блага має
визначати окреме розпорядження (наказ)
роботодавця.
Якщо на підприємстві Положенням про
відрядження встановлено певні обмеження
щодо витрат на проїзд, проживання тощо,
а працівник фактично витратив більше, то цю
різницю не слід вважати додатковим благом.
Однак якщо працівник не повернув до
каси підприємства суму надміру витрачених
коштів, виданих йому під звіт на оплату ви
трат на проїзд у відрядженні у встановлені
законодавством строки, то відповідно до
пп. 164.2.11 ПКУ цю суму слід включити до
його загального місячного (річного) опо
датковуваного доходу та оподаткувати ПДФО
з урахуванням «натурального» коефіцієнта,
а також ВЗ. Аналогічне запитання, нагадає
мо, вже розглядалося в журналі «Заработная
плата» № 11/2017 р., с. 18.
Також нагадаємо, що відповідно до пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ не є доходом платника по
датку — фізичної особи, яка перебуває у тру-
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дових відносинах зі своїм роботодавцем або
є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, зокрема, сума відшкодо
ваних йому у встановленому законодавством
порядку витрат на відрядження в межах
фактичних витрат, а саме: на проїзд (у т. ч.
перевезення багажу, бронювання транспорт
них квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у т. ч. на
орендованому транспорті). При цьому такі
витрати повинні бути підтверджені докумен
тально. Якщо працівник надає оригінали
документів, які підтверджують вартість понесених під час відрядження витрат, то сума
відшкодування таких витрат не вважатиметь
ся додатковим благом працівника.
Чи можна направити працівника
у відрядження у вихідний день не
з причин, зазначених у ст. 71 КЗпП?
Відповідно до ст. 71 КЗпП робота
у вихідні дні забороняється. Але у ви
няткових випадках тільки з дозволу
виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)
допускається застосовувати працю праців
ників у вихідні, святкові та неробочі дні,
а саме:
• для відвернення або ліквідації наслід
ків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,
виробничих аварій і негайного усунення їх
наслідків;
• для відвернення нещасних випадків,
які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна;
• для виконання невідкладних, наперед
не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормаль
на робота підприємства, установи, організації
загалом або їх окремих підрозділів;
• для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою за
побігання або усунення простою рухомого
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складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення та призначення.
Залучення до роботи у вихідний день
у зв’язку з виробничою необхідністю законо
давством не передбачено, на що Міністерство
соціальної політики України звертало увагу
в листі від 13.04.2012 р. № 123/13/133-12.
Розуміти це роз’яснення слід так, що перелік
випадків, за яких працівників можна залучати до роботи у вихідний день, встановле
ний ст. 71 КЗпП, є виключним, інші причини
залучення до роботи в такий день на розсуд
роботодавця встановлюватися не можуть.
Отже, оскільки період відрядження є також робочим часом працівника, то в разі
направлення його у відрядження у вихідний
день слід керуватися вищезазначеними нор
мами трудового законодавства.
Чи правомірно в наказі про від
рядження за кордон суму добових
зазначати в іноземній валюті?
Підпунктом 170.9.1 ПКУ встановлено,
що до оподатковуваного доходу не
включаються також витрати на відря
дження, не підтверджені документально, на
харчування та фінансування інших власних
потреб фізичної особи (добові витрати), по
несені у зв’язку з таким відрядженням, а для
відряджень за кордон — не вище 80 євро за
кожний календарний день такого відряджен
ня за офіційним обмінним курсом гривні до
євро, установленим НБУ, в розрахунку за
кожний такий день.
Тобто ПКУ не визначає ні мінімального,
ні максимального розміру добових, а вста
новлює розмір добових, що не оподатко
вується ПДФО. Тому з одного боку розмір
добових для відряджень за кордон може
бути встановлено в іноземній валюті. На
правомірність такого твердження вказують
і норми постанови КМУ «Про суми та склад
витрат на відрядження державних службов
ців, а також інших осіб, що направляються
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у відрядження підприємствами, установами
та організаціями, які повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок бю
джетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98, якою
для бюджетних підприємств норми витрат
за кордон встановлено у валюті. Тим паче,
що підприємство все ж має забезпечити пра
цівника коштами на відрядження у валюті
країни відрядження або у вільно конвер
тованій валюті, тому що працівник не має
права купувати готівкову іноземну валюту
за готівку.
У той же час підприємство може забез
печити працівника безготівковими коштами
в національній валюті (гривні) на картковий
рахунок, за яким за кордоном розрахунки
«автоматично» проводитимуться в інозем
ній валюті або можна отримати готівкову
валюту. У такому разі, щоб визначити суму
надмірно витрачених коштів, розмір добових має бути в національній валюті. Деталь
ніше це питання буде розглянуто на сторінках
журналу в наступних номерах.
Журнал реєстрації відряджень скасовано наказом Міністерства фі
нансів України від 04.08.2015 р.
№ 694. Чи правомірно застосовувати його
в даний час?
Так, справді, з 11.09.2015 р. заповню
вати Журнал реєстрації відряджень
не потрібно, його скасовано. Зміни
до Інструкції № 59 внесено наказом Мініс
терства фінансів України від 04.08.2015 р.
№ 694. Крім того, норми Інструкції № 59
не поширюються на небюджетні підпри
ємства.
Але якщо на підприємстві є необхідність
у такому журналі, то вважаємо, що його
можна вести, це не вважатиметься пору
шенням законодавства. У будь-якому разі на
підприємстві існує потреба у веденні обліку
відсутності працівників, і не тільки з використанням табеля обліку робочого часу.
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Також нагадаємо, що аналогічна ситуація
на сьогодні склалася з посвідченнями про
відрядження.
Як оплачувати час перехідного від
рядження, що триває з 27 листопада по 7 грудня 2017 р.?
Відповідно до ст. 121 КЗпП працівни
кам, які направлені в службове від
рядження, оплата праці за виконану
роботу здійснюється відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці не
може бути нижчим середнього заробітку.
Отже, нарахувавши працівнику зарплату
за листопад і грудень, оскільки час відряджен
ня є робочим часом працівника, необхідно
додатково визначити середньоденний заро
біток, виходячи із заробітної плати вересня
й жовтня, оскільки ці місяці передують місяцю направлення у відрядження, для по
рівняння з денним заробітком листопада
і денним заробітком грудня.
Середньоденний заробіток розрахову
ється згідно з нормами Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Денний заробіток необхідно буде визна
чати двічі: за листопад і за грудень. Порядку
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розрахунку денного заробітку немає. Тому
його слід визначати шляхом ділення на
рахованої за місяць зарплати на кількість
відпрацьованих днів з урахуванням днів
відрядження (час відрядження є робочим
часом працівника). Труднощі з визначен
ням денного заробітку виникають, якщо
працівнику нараховано, наприклад, премії,
які виплачуються за квартал і триваліший
проміжок часу. Для порівняння показників
пропонуємо включати їх для обчислення
денного заробітку в частині, що відповідає
кількості місяців у розрахунковому періоді
(1/3, 1/6, 1/12 тощо).
Далі слід порівняти середньоденний за
робіток (за вересень – жовтень) і денний
заробіток за листопад. Якщо середньоденний заробіток буде нижчим денного, то пра
цівнику за дні відрядження, які припадають
на листопад, необхідно виплатити заробітну
плату згідно з його трудовим договором,
якщо вищим — доплатити різницю. Таке
ж порівняння слід виконати й для грудня.
Якщо середньоденний заробіток (за ве
ресень – жовтень) буде нижчим денного
в грудні, то працівнику за дні відряджен
ня, які припадають на грудень, необхідно
виплатити заробітну плату згідно з його
трудовим договором, якщо вищим — до
платити різницю.
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ТРУДОВІ

відносини у філії:
настання
та припинення
Згідно із законодавством юридичні особи наділені правом
створювати філії. І хоча їх умовно поділяють на філії з правами
юридичної особи та філії без прав юридичної особи, філія — це
лише структурний підрозділ юридичної особи, що здійснює свою
діяльність від імені юридичної особи на підставі положення про
філію, в якому визначені її права та повноваження. Оскільки
обсяг таких прав та повноважень може бути різним, окремої
уваги заслуговують питання трудових відносин у філії, організації кадрової роботи тощо. Про те, як правильно їх вирішити
та які норми трудового права застосовувати — у статті
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ідповідно до ст. 62 ГКУ підприємство є
юридичною особою, має відокремлене
майно, самостійний баланс, рахунки
в установах банків та може мати печатки.
Статтею 64 цього Кодексу передбачено, що
підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює чи
сельність працівників і штатний розпис
та має право створювати філії. Останні не
мають статусу юридичної особи та діють на
підставі положення про них, затвердженого
підприємством.
Власне визначення, що таке «філія», на
ведено у ст. 95 ЦКУ, в якій зазначено, що
філія — це відокремлений підрозділ юри
дичної особи, що розташований поза її міс
цезнаходженням та здійснює всі або частину
її функцій. Керівник філії призначається
юридичною особою й діє на підставі виданої
нею довіреності, якою визначається обсяг
прав керівника.
Умовно філії поділяють на філії з правами
юридичної особи та філії без прав юридич
ної особи. Філіями з правами юридичної
особи вважаються філії, які наділені таким
обсягом прав, що дає змогу їй вирішувати
без погоджень з головним підприємством
всі або значну частину функцій юридичної
особи. Такі філії, як правило, ведуть окре
мий баланс, самостійно розпоряджаються
коштами, сплачують податки, вирішують
кадрові питання тощо, тобто формально
ніби є юридичними особами. Філії без прав
юридичної особи, навпаки, без погоджень
з головним підприємством всі або значну
частину функцій юридичної особи викону
вати не можуть.
Але незалежно від того, якими правами
наділена філія, всі вчинені нею дії створюють
цивільні права та обов’язки для юридичної
особи.
Законодавство не містить вказівок щодо
функцій, які можуть здійснюватися філією на
підставі положення, а також стосовно пов
новажень їх керівників, тому в положення
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про філію може бути внесено розділ щодо
вирішення кадрових питань. При цьому
може скластися так, що філія без права юри
дичної особи у вирішенні кадрових питань
може бути наділена ширшими правами, ніж
філія з правами юридичної особи. Та все ж
для цілей цієї статті та кращого розуміння
проблем вважатимемо, що філія з правами
юридичної особи має ширші права щодо
вирішення кадрових питань, ніж філія без
прав юридичної особи. Про те, в який спосіб
це може відбуватися, далі.

Кадрова робота у філіях
з правами юридичної особи
Як зазначалося вище, філія у своїй діяль
ності керується положенням, затвердженим
юридичною особою, яка її створила. Поло
ження регламентує її правовий статус, мету
діяльності, порядок роботи філії тощо. Також
у ньому доцільно відобразити повноваження
керівника філії щодо прийняття кадрових
рішень. Інколи в ньому також висвітлюють
питання щодо прийняття рішень з основної
діяльності. Такий варіант є досить прийнят
ним, адже надає філії певну самостійність
у прийнятті відповідних рішень.
Якщо положенням про філію її керівни
ку надано повноваження щодо вирішення
кадрових питань, до її штатного розпису1
доцільно ввести посаду, працівник на якій
відповідатиме за кадрове діловодство, на
приклад, посаду інспектора з кадрів, як це
передбачено у Національному класифі
каторі України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010. Однак за невеликої кількості
працівників на підприємстві кадрове діло
1 Зауважимо, що на практиці штатний розпис філії
зазвичай узгоджується з керівництвом головного підпри
ємства, а потім затверджується керівником філії. Зміни
до штатного розпису також вносяться після узгодження
з юридичною особою та фіксуються наказом керівника
філії.
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водство може вестися іншою відповідальною
особою, наприклад, бухгалтером. А отже, ці
обов’язки мають відображатися в посадовій
інструкції бухгалтера.
За таких умов стає зрозуміло, що трудові
книжки та особові справи працівників філії
ведуться й зберігаються саме у філії.
Прийняття на роботу
Процедура прийняття на роботу праців
ників до філії з правами юридичної особи
не відрізняється від загальноприйнятих
правил прийняття працівників. Як і для всіх
підприємств, прийняття на роботу супровод
жується:
• прийняттям документів від особи, яка
працевлаштовується;
• написанням особою заяви про прийнят
тя на роботу та/або оформлення трудового
договору в письмовій формі;
• виданням наказу про прийняття на
роботу;
• направленням повідомлення про прий
няття працівника на роботу до ДФСУ;
• ознайомленням працівника з локаль
ними документами підприємства та філії;
• внесенням до трудової книжки запису
про прийняття. Зауважимо, що при цьому
під час внесення запису про прийняття на
роботу до трудових книжок у назві підпри
ємства необхідно вказувати назву філії (додаток 1).
Окрім цього, нагадаємо, що під час прий
няття працівника на роботу підприємства
повинні подавати до Державної фіскальної
служби України (далі — ДФСУ) повідомлен
ня про прийняття. Разом з тим виникає
запитання, куди необхідно подавати повідомлення, якщо філія підприємства роз
ташована на території іншої адміністратив
но-територіальної одиниці. Зазначимо, що
форму та порядок подання повідомлення
про прийняття працівника на роботу за
тверджено постановою КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
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та її територіальним органам про прийнят
тя працівника на роботу» від 17.06.2015 р.
№ 413 (далі — Постанова № 413). Згідно
з її нормами, повідомлення надається до
податкового органу за місцем сплати ЄСВ.
Якщо філія виділена на окремий баланс
і самостійно здійснює розрахунки із застра
хованими особами, відповідно до п. 8 розділу ІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мі
ністерства фінансів України від 24.11.2014 р.
№ 1162, вона вважається платником ЄСВ.
Таким чином, повідомлення подається до
податкового органу за місцем розташування
філії. Проте якщо ЄСВ сплачує виключно
головне підприємство, то й повідомлення
має подаватися ним.
Переведення працівників
Ситуації щодо переведення працівників
на іншу роботу всередині філії не виклика
ють запитань, і здійснюється воно за ст. 32
КЗпП. Але окремої уваги заслуговує пере
ведення працівника з філії до головного
підприємства.
З цього приводу існують неоднозначні
думки. Наприклад, у листі Міністерства со
ціальної політики України від 09.08.2013 р.
№ 219/06/186-12 зазначено, що праце
влаштування працівника філії до головного
підприємства здійснюється за його заявою
шляхом переведення відповідно до частини
першої ст. 32 КЗпП. До трудової книжки
вноситься запис, де зазначається, на яку
посаду працівника переведено, до якого
структурного підрозділу головного підпри
ємства і назва головного підприємства.
На думку автора, таке формулювання не
є коректним у разі, якщо кадровий облік
ведеться філією відокремлено від головного
підприємства. У цьому випадку переведен
ня на роботу на головне підприємство має
здійснюватися шляхом припинення трудових
відносин із філією на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП
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та укладення нового трудового договору
з головним підприємством2. І хоча, зважаючи на її норми, йдеться про звільнення на
інше підприємство, такий варіант слід вва
жати доцільнішим, аніж переведення за
нормами ст. 32 КЗпП.
Для аргументації правильності застосу
вання п. 5 ст. 36 КЗпП зазначимо, що в разі
переведення за ст. 32 КЗпП виникає пробле
ма, пов’язана з переданням трудової книжки
працівника до головного підприємства. Нагадаємо, що порядку передання трудової
книжки в разі переведення працівника із
філії до головного підприємства чинним
законодавством не визначено. Також не
передбачено пересилання трудової книжки
рекомендованим листом філією головно
му підприємству. Тому для правомірності
передання трудової книжки головному під
приємству працівника доцільно звільнити
за п. 5 ст. 36 КЗпП та видати йому згідно з
п. 2.4 Інструкції про трудові книжки трудову
книжку для наступного працевлаштування.
Звільнення працівників
Головним у ході звільнення працівників
є дотримання всіх необхідних правил. Тобто
узгодження звільнення між керівниками,
а також згода на це працівника, підтверджена
його заявою. Окрім цього, не слід забувати,
що в разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство (власне звільнення за
п. 5 ст. 36 КЗпП) грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток за
його бажанням може бути перерахована на
рахунок підприємства, на яке перейшов пра
цівник (частина друга ст. 81 КЗпП, частина
третя ст. 24 Закону про відпустки). Зазвичай
у такому разі своє бажання працівник ви
кладає в заяві, наприклад: «Прошу звільнити
2 Редакція не поділяє такої думки, тому що філія —
складова юридичної особи, а керівник діє на підставі
довіреності від імені юридичної особи. Тому під час прий
няття на роботу до філії трудові відносини виникають між
працівником і юридичною особою. (Прим. ред.)
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мене 3 січня 2018 р. за пунктом 5 статті 36 КЗпП у зв’язку з переведенням до ТОВ
«Орбіта». Компенсацію за невикористану
відпустку прошу перерахувати на рахунок
ТОВ «Орбіта».
Після видання наказу про звільнення
працівника, остаточного розрахунку з ним
та видачі трудової книжки із записом про
звільнення (додаток 2) на новому підприєм
стві його приймають на роботу. Для того щоб
підприємство, куди переводиться працівник,
володіло повною інформацією про період
роботи, за який працівник не використав
відпустку на попередньому місці роботи,
та перераховані до нього кошти, кадрова
служба може підготувати довідку, наприклад,
такого змісту: «Надана (П. І. Б. працівника)
про те, що грошову компенсацію в сумі __ грн
за невикористану частину щорічної основної
відпустки тривалістю 11 календарних днів
за період роботи в ТОВ «Жнива» з 27 липня
2017 р. по 3 січня 2018 р. перераховано на
розрахунковий рахунок ТОВ «Орбіта». Разом
з тим підтвердженням перерахування коштів
за невикористані дні відпустки може стати
й наказ про звільнення.
Отже, якщо кошти за невикористану від
пустку перераховані на нове підприємство
і така довідка або наказ про звільнення
надано, працівник одразу набуває право
на отримання щорічної відпустки повної
тривалості до настання шестимісячного
терміну безперервної роботи в перший рік
роботи на підприємстві (п. 8 частини сьомої
ст. 10 Закону про відпустки).
Згідно з частиною третьою ст. 9 Закону
про відпустки якщо працівник, переведений
на роботу на інше підприємство, повністю
або частково не використав щорічних основ
ної та додаткових відпусток й не одержав
за них грошової компенсації, то до стажу
роботи, що дає право на щорічні основну
та додаткові відпустки, зараховується час,
за який він не використав ці відпустки за
попереднім місцем роботи.
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Кадрова робота у філіях без права
юридичної особи
Якщо філія не наділена правами щодо
самостійного прийняття кадрових рішень,
то в такому разі вся кадрова робота, що
стосується працівників філії, проводиться
безпосередньо відділом кадрів головного
підприємства. А отже, потреби в наявності
особи, відповідальної за вирішення кадрових
питань у філії (окремої штатної одиниці),
немає.
Прийняття, переведення, надання від
пусток, звільнення тощо здійснюється не
шляхом узгодження з головним підприєм
ством, як у разі, якщо філія функціонує окре
мо від головного підприємства, а шляхом
видання наказів головним підприємством,
адже трудові відносини працівників філії
укладені саме з ним.
Таким чином, заяви про прийняття, звіль
нення тощо працівники пишуть на ім’я ке
рівника головного підприємства.
Прийняття на роботу
Під час прийняття на роботу до філії під
приємства особа повинна надати паспорт,
реєстраційний номер облікової картки плат
ника податків (ідентифікаційний номер),
документ про освіту, трудову книжку, сві
доцтво про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, за потреби — доку
мент про стан здоров’я, за наявності — до
кумент військового обліку, документи про
інвалідність (довідка до акта огляду МСЕК,
індивідуальна програма реабілітації інвалі
да), пенсійне посвідчення, «чорнобильське»
посвідчення, свідоцтво про народження
дитини працівника, інші документи, в т. ч.
ті, що підтверджують право на доплати та
надбавки.
Оскільки філія може бути розташована
в іншій місцевості, процедура прийняття
працівника на роботу до філії підприємства
відбувається таким чином. Заява оформ
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люється на ім’я керівника підприємства та
узгоджується з безпосереднім керівником
працівника. Наявність на заяві його резо
люції, прізвища, підпису начальника і дати
означає, що на цьому етапі вона погоджена.
Далі заява може передаватися факсом або
електронною поштою до відділу кадрів голов
ного підприємства, проте оригінал відразу ж
надсилається поштою або кур’єром. Після
візування заяви керівником підприємства
видається відповідний наказ. Пам’ятайте,
що наказ про прийняття на роботу варто
видавати напередодні, до початку роботи
працівника. Після цього оформлюється особова картка ф. № П-2 тощо та вноситься
запис до трудової книжки. Оскільки трудові
відносини укладаються з головним підпри
ємством, записи до трудової книжки вносить
також його фахівець (додаток 3).
Ознайомити працівника філії з наказом
про прийняття на роботу можна так. Копія
підписаного та зареєстрованого наказу може
надсилатися до філії у спосіб, описаний вище
щодо направлення заяви. Працівника з ним
ознайомлюють під підпис. Після цього такий
екземпляр наказу може надсилатися на
адресу підприємства поштою або кур’єром
та прикріплюватися до оригіналу.
Переведення працівників
Процес переведення працівника з філії,
яка перебуває на балансі підприємства,
в даному випадку відрізняється від пере
ведення з філії з окремим бухгалтерським
балансом до головного підприємства. У цьому разі переведення має відбуватися за нормами частини першої ст. 32 КЗпП, а саме
переведення на іншу роботу на тому само
му підприємстві. Запис до трудової книжки
працівника має вноситися головним підпри
ємством, адже трудові книжки зберігаються
за його місцезнаходженням. Зразок такого запису наведено в додатку 4.
Нагадаємо, що в разі переведення на роботу на іншу роботу на тому самому підпри
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ємстві, як і на інше підприємство, випробу
вальний термін працівникам не встановлю
ється (ст. 26 КЗпП).
Звільнення працівників
Як і в разі прийняття чи переведення
працівника, його звільнення здійснюється
головним підприємством. Загалом до про
цедури звільнення працівників чинним
законодавством висунуто низку вимог, але
звільнення з філії не потребує дотримання
якихось окремих норм. Серед основних на
ведемо такі:
• підтвердження наявності підстав звіль
нення працівника;
• отримання попередньої згоди проф
спілки (у випадках, передбачених законо
давством);
• видання наказу про звільнення;
• видача працівнику в день звільнен
ня належно оформленої трудової книжки
(додаток 5) з ознайомленням працівника
із записом у ній під підпис в особовій картці ф. № П-2 та фіксацією отримання пра
цівником трудової книжки в Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до
них;

• проведення з працівником у день звіль
нення остаточного розрахунку, у т. ч. виплата
вихідної допомоги (у випадках, передбачених законодавством);
• видача працівнику копії наказу про
звільнення (у разі звільнення за ініціативою
роботодавця — обов’язково, в інших випад
ках — на вимогу працівника).
Процедура погодження заяви та ознайом
лення з виданим наказом може відбуватися
за тією ж схемою, що була описана в розділі
про прийняття працівника на роботу.
Єдиною відмінністю від загальноприйня
тих правил є одержання працівником його
трудової книжки. Звичайно, трудову книжку
має видати головне підприємство, але якщо
підприємство та філія розташовані в різних
місцевостях, цей процес непростий та ви
кликає запитання. Для його правомірного
проведення, якщо працівник не має бажання
їхати за нею до іншого міста, підприємству
слід отримати від нього письмове прохання
про надсилання трудової книжки поштою із
зазначенням адреси, або ж, за можливості,
оформити службове відрядження фахівцю
відділу кадрів для її передання звільненому
працівнику.

Додаток 1
Зразок запису про прийняття працівника на роботу
до філії з окремим бухгалтерським балансом

22

10

Ірпінська філія Товариства з обмеженою
відповідальністю «Галатея»
01 2018 Прийнято на посаду провідного
бухгалтера розрахункового відділу

Наказ від 09.01.2018
№ 9-П
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Додаток 2
Зразок запису про звільнення працівника з філії з окремим бухгалтерським
балансом за переведенням до головного підприємства

7

03

01 2018 Звільнено у зв’язку з переведенням
до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Орбіта», п. 5
ст. 36 КЗпП
Інспектор з кадрів

Сова

Наказ
від 03.01.2018
№ 2-П
І. Л. Сова

Додаток 3
Зразок запису про прийняття працівника на роботу
до філії, яка перебуває на балансі підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю
18

05

«Калина»
01 2018 Прийнято продавцем продовольчих
товарів торговельної мережі
«Край» — філії товариства
у Харківській області

Наказ
від 04.01.2018
№ 3-П
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Додаток 4
Зразок запису про переведення працівника до філії,
яка перебуває на балансі підприємства

Приватне акціонерне
товариство «Алоком»
14

13

02 2017 Прийнято на посаду начальника
економічного відділу

15

11

01 2018 Переведено на посаду директора
з економіки Львівської філії
товариства

Наказ
від 10.02.2017
№ 76-П
Наказ
від 11.01.2018
№ 14-П

Додаток 5
Зразок запису про звільнення працівника філії,
яка перебуває на балансі підприємства

7

21

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ладна»
04 2017 Прийнято на посаду економіста
з бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності бухгалтерського відділу філії
у м. Чернігові

8

18

Наказ
від 20.04.2017
№ 43-П

01 2018 Звільнено за власним бажанням у зв’язку з переїздом Наказ
на інше місце проживання, ст. 38 КЗпП
від 18.01.2018
Начальник відділу кадрів

Дзюба

К. М. Дзюба

№ 22-П

ОРГАНІЗАЦІЯ

Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Сьогодні в рубриці:

Види поїздок водіїв
та оплата праці

с. 49

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

ВИДЫ ПОЕЗДОК

водителей и оплата
труда

В редакционной почте значительное место занимают вопро
сы читателей об оплате труда водителей автотранспортных
средств. Работа водителя — в поездках. Как учитывать (и нужно
ли учитывать) фактическое рабочее время в командировке?
Как определять время на загрузку и выгрузку автомобиля?
Как оплачивается охрана автомобиля с грузом на ночной
стоянке? Как при оплате труда учесть работу в ночное время?
Как устанавливаются специальные доплаты? Эти и другие воп
росы возникают в связи с различным нормативным уровнем
и степенью регулирования рабочего времени и оплаты труда
водителя в зависимости от вида поездки, т. е. характера ра
боты. Ответы на них — в статье
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Статусные виды поездок
Поездки водителей автотранспортных
средств (далее — водители) по характеру
работы нормативно и практически можна
разделить на пять видов. С учетом вида поездки оплачивается и труд водителя. Поэтому
правильное определение характера работы,
а значит, и вида поездки — обязательное условие обоснованного порядка оплаты труда.
Служебные поездки. К поездкам с таким
статусом и специальным регулированием
оплаты труда можно отнести четыре вида
поездок, а именно:
• служебные командировки;
• работа передвижного характера;
• работа разъездного характера,
• постоянная работа в пути.
Пятый вид поездок — ежедневные поездки водителей в расположении постоянной
работы.
Если на предприятии не определен характер работы водителей (вид поездки), то не может быть установлен и порядок оплаты их труда. Поэтому приводим установленные и установившиеся определения видов поездок и связанные с ними особенности оплаты труда.
Рассмотрим служебные поездки как урегулированные нормативными актами различного правового уровня, так и неурегулированные.
Служебной командировкой считается
поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти
(поездка государственного служащего — по
распоряжению руководителя государственной службы), предприятия, учреждения и организации, которое полностью или частично
содержится (финансируется) за счет бюджетных средств, на определенный срок в другой
населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной
работы (при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки
с основной деятельностью предприятия).
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В случаях, когда филиалы, участки и другие подразделения предприятия находятся
в другой местности, местом постоянной работы считается то подразделение, работа
в котором обусловлена трудовым договором
(контрактом). Служебные поездки работников, постоянная работа которых проходит
в пути или носит разъездной (передвижной) характер, не считаются командировками, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором,
трудовым договором (контрактом) между
работником и собственником (или уполномоченным им лицом/руководителем).
Это определения п. 1 и 2 Общих положений
Инструкции о служебных командировках
в пределах Украины и за рубеж, утвержденной
приказом Министерства финансов Украины
от 13.03.1998 г. № 59 (далее — Инструкция
№ 59). И касаются они только предприятий
бюджетной сферы. На хозрасчетных предприятиях небюджетной сферы понятие служебной командировки (опреление термина),
порядок направления в командировку и т. д.
определяются самостоятельно в локальном
положении о командировках или в коллективном договоре. При этом за основу могут
быть приняты и нормы Инструкции № 59.
Поэтому будем считать, что и на небюджетном предприятии закреплены аналогичные
нормы.
В служебные командировки направляются работники различных профессий, в т. ч.
водители.

Табелирование
Типовая форма табеля учета рабочего
времени № П-5 утверждена приказом Государственного комитета статистики Украины от
05.12.2008 г. № 489. Она носит рекомендационный характер и состоит из минимального
количества показателей, необходимых для
заполнения форм государственных стати-
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стических наблюдений. Форма может быть
дополнена другими показателями, необходимыми для учета на предприятии, или
может применяться другая форма табеля.
Нормативного акта, который бы определял
порядок заполнения табеля, нет, поэтому
предприятиям следует самостоятельно разработать локальный акт о порядке его ведения.
Пример заполнения табеля учета рабочего времени при поденном учете рабочего
времени по календарю 5-дневной 40-часовой
рабочей недели с отражением дней командировки приведен в приложении 1.
Во фрагменте табеля учета рабочего времени показано, что два дня командировки
30 и 31 октября (условное обозначение «К»)
составляют 16 часов рабочего времени и
учтены в общем количестве отработанных
дней (21) и часов (167) за месяц. Если бы водитель был направлен в командировку 12 и 13
октября, то количество часов командировки
составило бы 15 часов (8 + 7).
При направлении в командировку специально для работы в выходной день (допустим,
29 октября) в табеле работу в командировке
обозначили бы, к примеру, кодами «К»/07,
и в этот день было бы проставлено 8 часов
отработки. Предоставленный позже отгул

(с использованием нормы п. 10 Общих положений Инструкции № 59) будет обозначен
кодами: буквенным «ДН» (другие неявки)
и цифровым «22».

Оплата труда и специальные
компенсации в командировке
Оплата труда за работу в служебной командировке согласно ст. 121 КЗоТ осуществляется по условиям, определенным трудовым и коллективным договором, и размер
такой оплаты не может быть ниже среднего
заработка. При этом среднедневная заработная плата, рассчитанная за два предыдущих месяца, сравнивается с дневной зарплатой работника, рассчитанной исходя из
его зарплаты в месяце командировки, и если
среднедневная зарплата выше, проводится
доплата до средней.
Нормами п. 13 Общих положений Инструкции № 59 определено, что за время
командировки оплачиваются все рабочие
дни недели по графику, установленному по
месту постоянной работы. Эта норма может
устанавливаться и на хозрасчетных небюджетных предприятиях.

ПРИМЕР

Оплата труда водителя в командировке
Продолжительность рабочего времени в командировке 30 и 31 октября 2017 г. составляет 16 часов.
Месячная тарифная ставка водителя грузового автомобиля (самосвала) грузо
подъемностью 7 тонн — 2688,00 грн. Доплата за классность за отработанное время (по
коллективному договору) в процентах к тарифной ставке — 25 %. Премия за выполнение показателей премирования (по коллективному договору) в процентах к тарифной ставке —
20 %. Часовая тарифная ставка при оплате труда по месячным окладам — 16,10 грн, при
условии, что месячная норма продолжительности рабочего времени на октябрь 2017 г.
составляет 167 часов (2688,00 ÷ 167).
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Поскольку время командировки является рабочим временем, зарплата водителя за
месяц составит:
2688,00 + 25 % + 20 % = 3897,60 грн.
Заработная плата за время командировки:
3897,60 ÷ 167 = 23,34 × 16 = 373,44 грн.
Допустим, среднедневной заработок за предыдущие два месяца — 180,20 грн, что за
два дня командировки для сравнения составляет:
180,20 × 2 = 360,40 грн.
Сравниваем:
373,44 > 360,40.
Оплата за время командировки — 373,44 грн.
Если предположить, что среднедневной заработок за предыдущие два месяца составляет
220,00 грн, что за два дня командировки для сравнения составит 440,00 грн (220,00 × 2),
то за время командировки следует доплатить 66,56 грн (440,00 – 373,44).

В соответствии с п. 14 Общих положений Инструкции № 59 компенсируются не
требующие специального документального
подтверждения суточные затраты (на питание
и другие личные нужды физического лица
в связи с командировкой). Размер суточных
устанавливается предприятием самостоятельно и законодательно не ограничен.
Налоговым кодексом Украины определен
только размер суточных, который не облагается НДФЛ (0,1 минимальной зарплаты).

Другие служебные
и неслужебные поездки
Понятия работ подвижного и разъездного
характера законодательно не определены.
В этой части можно руководствоваться Положением о выплате надбавок, связанных
с подвижным и разъездным характером
работы в строительстве, утвержденным
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 01.06.1989 г. № 169/10-87
(далее — Положение № 169). Это Положение
действует в Украине в соответствии с постановлением Верховного Совета Украины
«О порядке временного действия на террито-

рии Украины отдельных актов законодательства Союза ССР» от 12.09.1991 г. № 1545-XII
(далее — Постановление № 1545).
Согласно Положению № 169 подвижной
характер работ предусматривает частую
передислокацию (перемещение на срок до
3 лет) работников или оторванность их от
постоянного места жительства.
Разъездной характер работ предусмат
ривает выполнение работ на объектах, расположенных на значительном расстоянии от
места размещения организации и поездки
работников в нерабочее время (продолжительностью от 2 до 3 часов) от места нахождения организации (сборного пункта)
до места работы на объект и обратно.
Работы подвижного (в частности вахтовым методом) и разъездного характера
выполняются, в основном, работниками
строительных специальностей, а могут выполняться и водителями.
Основные положения о вахтовом методе
организации работ утверждены постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 г.
№ 794/33-82 (далее — Положения № 794),
действующим в Украине с учетом Постановления № 1545.
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Постоянная работа в пути вне места
постоянной работы как служебная поездка
наиболее характерна для профессии водителя. Понятие постоянной работы в пути ни
одним нормативным актом не определено.
На практике под этим понятием понимают
ежедневную регулярную перевозку грузов
обычно вне расположения предприятия.
Например, с предприятия (молокозавода)
по сложившимся маршрутам в междугородных рейсах развозится готовая продукция на торговые предприятия или непосредственно потребителям.
Специальное регулирование оплаты работ
подвижного и разъездного характера и постоянной работы в пути (как и выполнение
по направлению монтажных, наладочных,
ремонтных и строительных работ) осуществляется общим нормативным актом — постановлением КМУ от 31.03.1999 г. № 490
(далее — Постановление № 490). Этим
документом предусмотрены надбавки (полевое обеспечение) к тарифным ставкам
и должностным окладам работников за
выполнение указанных выше работ в размерах, определенных коллективным договором или по согласованию с заказчиком.
Предельные размеры этих надбавок работнику за день не могут превышать предельного
размера суточных, установленных КМУ для
командировок в пределах Украины. Как известно, КМУ определяет размер суточных
для бюджетных предприятий (на сегодня —
60 грн/сутки). Для небюджетных предприятий, как уже сообщалось выше, размер
суточных устанавливается предприятием
самостоятельно и законодательно не ограничен. Налоговым кодексом Украины определен только размер суточных, который не
облагается НДФЛ (0,1 минимальной зарплаты).
Заметим, что если Положение № 169 разделяет надбавки за подвижной и разъездной
характер работ по размерам и порядку их
установления, то в Постановлении № 490
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такого разграничения нет. И здесь слово за
предприятием.
Относительно специальных компенсаций для всех видов служебных поездок
напомним следующее:
• суммы специальных компенсаций (суточные за командировки, надбавки/полевое
обеспечение по другим служебным поездкам)
не относятся к выплатам по фонду оплаты
труда (пп. 3.15 и 3.16 Инструкции по статистике зарплаты);
• суточные за командировки не учитываются при исчислении средней заработной платы за два предыдущих месяца (п. 4
Порядка исчисления средней заработной
платы, утвержденного постановлением КМУ
от 08.02.1995 г. № 100);
• доплаты за разъездной характер работ не учитываются при исчислении размера заработной платы для обеспечения
ее минимального уровня (ст. 31 Закона об
оплате труда) наряду с доплатами за работу
в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу
в ночное и сверхурочное время, премиями
к праздничным и юбилейным датам.
Ежедневные поездки водителей в расположении постоянной работы к служебным
поездкам не относятся (они не определены
как служебные поездки п. 2 Общих положений
Инструкции № 59). Это поездки с общим регулированием оплаты труда без установления
специальных доплат. Примеры поездок — внутризаводская или внутригородская (в месте
расположения предприятия) перевозка грузов.
Это может быть перевозка груза в прирельсовые склады для отгрузки железнодорожным
транспортом. Работа производится в часы,
установленные правилами внутреннего трудового распорядка (к примеру, с 8:00 до 17:00).
И заметим, что поездки водителей на одном
предприятии могут не ограничиваться одним
видом. Так, в командировку направляются
водители, выполняющие ежедневные поездки
в расположении постоянной работы.
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Оплата труда и учет рабочего
времени
Из нормативных положений о поездках
можно сделать вывод, что:
• в командировках рабочие дни оплачиваются по графику, утвержденному по месту
постоянной работы1;
• при ежедневных поездках водителей
в расположении постоянной работы рабочее
время полностью контролируется администрацией и учитывается (табелируется)
в обычном порядке;
• при подвижном и разъездном характере работ, кроме фактически отработанного
и протабелированного контролируемого
администрацией рабочего времени, оплачиваются также и дни в пути от места нахождения предприятия к месту работы и обратно.
В этих поездках при оплате труда водителей вопросов по учету рабочего времени
не возникает.
В поездках с постоянной работой в пути,
в отличие от других поездок, контроль
администрации за рабочим временем водителя может быть затруднен. Для этого
вида поездок (как отмечалось, наиболее
характерного для профессии водителя) существует необходимость в установлении
на предприятии действенного порядка
учета рабочего времени.
Согласно пп. 2.1 Положения о рабочем
времени и времени отдыха водителей колес1 В то же время стоит обратить внимание на такой
момент. Специалисты Минсоцполики в своем ведомственном издании отвечая на вопрос «Работник направлен
в командировку. По месту постоянной работы работа
в праздничный день не проводится, а по месту командировки — праздничный день является рабочим. Как оплачивать работу командированного работника?», указали,
что в этом случае работу в выходной день следует оплатить
в двойном размере. Если согласно Инструкции № 59
в командировках рабочие дни оплачиваются по графику,
утвержденному по месту постоянной работы, то почему
в этом случае работу в выходной день следует оплатить
в двойном размере? Очевидно по той причине, что работник направлен в командировку в этот день. (Прим. ред.)
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ных транспортных средств, утвержденного
приказом Министерства транспорта и связи
Украины от 07.06.2010 г. № 340 (далее — Положение № 340), рабочее время водителя
включает:
• сменный период управления;
• подготовительно-заключительный
период;
• время простоя (в пунктах погрузки
и разгрузки грузов);
• время проведения медицинских осмот
ров водителя перед выездом на маршрут
(в рейс) и по возвращении;
• время охраны транспортного средства
с грузом или без него во время стоянки на
конечных и промежуточных пунктах при
осуществлении междугородных перевозок в
случае, если такие обязанности предусмот
рены трудовым договором, заключенным с
водителем;
• половину времени, предусмотренного
заданием на рейс междугородного сообщения, при работе двух водителей на транспортном средстве, оборудованном спальным
местом;
• другое время, предусмотренное законодательством Украины;
• время простоя, который возник не по
вине водителя;
• время проведения работ по устранению
технических неисправностей транспортного
средства на маршруте (в рейсе).
Состав и время подготовительно-заключительных работ, время на проведение медицинского осмотра водителей, время охраны
транспортного средства с грузом или без него
в размере 1/3 рабочего времени, а также
конкретное рабочее время присутствия на
рабочем месте водителя при двух водителях
в рейсе в размере не менее 50 % рабочего
времени — все эти составляющие рабочего
времени устанавливаются работодателем
по согласованию с профкомом (профпредставителем). Это определено пп. 2.6–2.8
Положения № 340.
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Перерывы для отдыха и питания не
включаются в рабочее время водителя
(пп. 4.3 Положения № 340). Из раздела IV
Положения № 340 следует, что:
• ежедневный учет рабочего времени
при суммированном учете (с графиками
сменности) на работах передвижного и разъездного характера и при постоянной работе
в пути осуществляется по соответствующим
ведомостям учета или индивидуальным
контрольным книжкам водителей;
• ежедневный учет рабочего времени
в служебных командировках и в ежедневных поездках в расположении постоянной
работы ведется без указанных выше учетных
регистров.
Ведомости учета рабочего времени или
индивидуальные контрольные книжки водителей предусматривают данные по сменному
периоду управления (в ведомости учета приводятся ежедневные маршрутные данные по
плану и фактически, а по индивидуальной
контрольной книжке водителя — фактичес
кие данные).
Учет ежедневной продолжительности
управления и продолжительности непрерывного управления автотранспортным
средством, продолжительность перерывов
для отдыха и питания водителей проводится
с помощью контрольных приборов — тахографов.

Организация учета рабочего
времени на предприятии
Организация и учет (табелирование)
рабочего времени — основа (в т. ч. документальная) оплаты труда водителей.
Предприятия хозрасчетной небюджетной сферы согласно ст. 97 КЗоТ и ст. 15 Закона об оплате труда вопросы оплаты труда
своих работников решают самостоятельно
в коллективном договоре с соблюдением
норм и гарантий, предусмотренных законо-
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дательством, генеральным и отраслевыми
(межотраслевыми) и территориальными
соглашениями. Нормы по оплате труда водителей в генеральном и отраслевых (межот
раслевых) и территориальных соглашениях
не определяются.
Поэтому условия установления и размеры
оплаты работников предприятия определяют
самостоятельно в коллективном договоре
или другом локальном акте с учетом норм
Положения № 340 и с соблюдением положений законодательства.
В условиях постоянной работы в пути
нормативное рабочее время на перевозку
грузов может быть дополнительным средством определения продолжительности рабочего времени водителя. И это нормативное
время в соответствии с положением, принятом на предприятии, в графиках работы
и в табеле учета использования рабочего
времени может учитываться и отражаться как рабочее. При этом неоплачиваемое
время перерывов и отдыха целесообразно
устанавливать по нормам Положения № 340
(разделы IV и V), а оплачиваемое рабочее время (пп. 2.6–2.8 Положения № 340) с учетом
условий перевозок — уточнять по нормам
времени на перевозку грузов автомобильным транспортом, введенным на предприятии в установленном порядке.
Единые нормы времени на перевозку
грузов автомобильным транспортом и
сдельные расценки для оплаты труда водителей, утвержденные с определением срока их
действия постановлением Госкомтруда бывшего Союза ССР от 13.03.1987 г. № 153/6-142
(далее — Единые нормы времени), в 1993 г.
утратили силу. Поэтому они не могут вводиться на предприятии как действующие
в Украине. Но при наличии массива этих
технически обоснованных Единых норм
времени создание на предприятии местных
нормативов на перевозку грузов крайне
нерационально. За неимением в настоящее
время аналогичных отечественных разрабо-

55

56

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

ток целесообразно выборочно вводить в соответствии с действующим законодательством
приемлемые на предприятии отдельные
нормы времени из Единых норм времени.

Применение режимов учета
рабочего времени
Предусмотренные разделом VI Положения № 340 ежедневный (поденный) и суммированный учеты рабочего времени применяются на предприятии по нормам действующего законодательства (ст. 52 и 61 КЗоТ).
Особенности применения суммированного
учета рабочего времени при вахтовом методе предусмотрены Положениями № 794.
В условиях постоянной работы в пути
по объективным причинам (в основном
технического характера, состояния дорог
и в связи с погодными условиями) может
быть не соблюден (нарушен) утвержденный график работы — переработка сверх
графика работы в отдельные дни. При этом
для саморегулирования продолжительности
рабочего времени возможно одновременно
с суммированным учетом применение гибкого режима рабочего времени (ГРРВ). При
ГРРВ переработка сверх графика работы
в отдельные дни может быть компенсирована недоработкой по сравнению с графиком
в другие дни.
Приемлемый и для водителей порядок
применения суммированного и гибкого режимов учета рабочего времени на примере
сельхозпредприятия детально рассмотрен
в журнале «Заработная плата» № 12/2017,
с. 35. Представленная там документальная
схема введения режимов без специфических
для сельского хозяйства моментов может
быть использована и для водителей.
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Пример расчета нормативного
рабочего времени
При постоянной работе в пути водители
закреплены за определенными маршрутами
перевозок. И нормативное рабочее время по
маршрутам в графиках работы при суммированном учете рабочего времени в течение
всего учетного периода устанавливается по
нормативному рабочему времени.
В приложении 2 приводится форма расчета элементов нормативного рабочего
времени водителя на междугородной перевозке груза без примера заполнения. Эта
форма расчета может быть утверждена соответствующим приказом по предприятию.
И нормативные затраты рабочего времени,
принятые при утверждении графика работы
на маршрутах, отражаются по календарным
дням и в табеле учета рабочего времени за
месяц. По данным установленного режима
работы (начало и окончание смены) в табеле
учета можно отразить и работу в вечернее,
и в ночное время.
Для учета фактического времени простоя
не по вине водителя и работы по устранению
технических неисправностей в рейсе целесообразно в нормативном акте предприятия
по вопросам поездок установить порядок
оформления такого учета.
Надеемся, что мы достаточно обосновали необходимость местного положения
о служебных поездках, в т. ч. для водителей.
Предложенная разработка поможет определить конкретные регламентирующие нормы,
содержание которых сформулируется на
предприятии с учетом сложившихся видов
поездок. Рассчитываем, что в таком положении на предприятии будут решены все
вопросы по рассмотренной теме.
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(без примера заполнения)
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Сьогодні в рубриці:
Індексація грошових
доходів

c. 59

Переведення працівників:
варіанти індексації
c. 62
зарплати
Надурочні роботи:
оплата за підсумованого
обліку робочого часу

c. 66

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

ІНДЕКСАЦІЯ

грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
працівників у січні 2018 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII
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Індексація грошових доходів
Грошові доходи населення індексуються
відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі — Закон
№ 1282) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок № 1078).
Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація здійснюється в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування на відповідний рік.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим
підсумком на основі щомісячних індексів
споживчих цін за даними Держстату України.
Право на проведення індексації настає в разі,
якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 103 %.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці,
в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення
вважається базовим.
Якщо сума підвищення заробітної плати
(у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації,
то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та
сумою підвищення заробітної плати.
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, заробітна плата у зв’язку із зростанням рівня інфляції підвищується в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм,
встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.
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Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення
індексації в грудні 2017 р. та січні 2018 р.
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Величина приросту індексу
споживчих цін для проведення
індексації в грудні 2017 р. та січні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
грудень
2017 р.

січень
2018 р.

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2016 р.
січень
24,0
24,0
лютий
24,5
24,5
березень
23,3
23,3
квітень
19,1
19,1
травень
19,0
19,0
червень
19,2
19,2
липень
19,3
19,3
серпень
19,8
19,8
вересень
17,8
17,8
жовтень
14,4
14,4
листопад
12,5
12,5
грудень
11,4
11,4
у 2017 р.
січень
10,2
10,2
лютий
8,0
8,0
березень
7,2
7,2
квітень
6,3
6,3
травень
3,7
3,7
червень
3,3
3,3
липень
3,1
3,1
серпень
3,2
3,2
вересень
—
—
жовтень
—
—
листопад
—
—
грудень
—
—

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

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жов- листо- грутень
пад
день

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

99,7
99,9

101,8 102,8 101,8 100,9
100,2 101,2 100,9

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2016 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в грудні 2017 р. становить:
1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 1,031 × 1,031 × 100 – 100 = 24 %,
де
1,041 — ІСЦ за лютий – квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035);
1,041 — ІСЦ за травень – жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028);
1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. – січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011);
1,037 — ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009);
1,031 — ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002);
1,031 — ІСЦ за серпень – жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012).
За листопад 2017 р. ІСЦ становив 100,9 %, тобто не перевищив порогу індексації (103 %),
тому в січні 2018 р. індексація також нараховується на величину приросту ІСЦ — 24 %.
Припустимо, заробітна плата за грудень 2017 р. становить 5000 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у грудні 2017 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2016 р., величина приросту
індексу споживчих цін, на яку має здійснюватись індексація в грудні 2017 р., становить
24,0 % (124,0 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. Сума індексації доходу дорівнює
422,88 грн (1762,00 × 24,0 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5422,88 грн (5000,00 + 422,88).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.
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Ніна ПІДЛУЖНА,
директор департаменту рівня життя та моніторингу соціального
розвитку Міністерства соціальної політики України

ПЕРЕВЕДЕННЯ

працівників: варіанти
індексації зарплати

У ході індексації доходів працівників найбільше запитань виникає в ситуаціях, пов’язаних з переведеннями працівників
між підприємствами та між структурними підрозділами підприємства. Відповіді на найтиповіші з них — у статті

У

     питанні індексації доходів працівників у разі їх переведення слід керуватися загальними та спеціальними
нормами Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078).
Зокрема, пунктом 5 Порядку № 1078
встановлено, що в разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) у місяці, в якому
відбувається підвищення, приймається за
1 або 100 %.
Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених
грошових доходів населення.

Сума індексації в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується,
якщо розмір підвищення грошового доходу
перевищує суму індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалась
у місяці підвищення доходу, сума індексації
в цьому місяці визначається з урахуванням
розміру підвищення доходу й розраховується
як різниця між сумою індексації та розміром
підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення
тарифних ставок (окладів) сума індексації
не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. Якщо відбувається підвищення
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тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів) до визначеної суми індексації
додається сума індексації, яка складається
внаслідок перевищення величини ІСЦ порогу індексації 103 %.
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 України «Про
індексацію грошових доходів населення»
від 03.07.1991 р. № 1282XII (далі — Закон
№ 1282) та положеннями Порядку № 1078.
Пунктом 102 Порядку № 1078 передбачено, що для працівників, яких переведено на
іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та
у зв’язку із змінами в організації виробницт
ва та праці в разі продовження такими
працівниками роботи ІСЦ для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної
ставки (окладу) за посадою, яку обіймає
працівник.

Варіанти переведення
(переміщення) працівника
Відповідно до норм трудового законодавства можливі такі варіанти переведення
(переміщення) працівників:
• звільнення у зв’язку з переведенням
(п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП);
• переведення на іншу роботу на пос
тійній основі (ст. 32 КЗпП);
• переведення на іншу роботу тимчасово
(ст. 33, 34 КЗпП);
• переміщення (ст. 32 КЗпП).
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Усі переведення (переміщення) працівників можливі з одночасним підвищенням
або зменшенням оплати праці, а також на
посади з вищою/нижчою оплатою праці або
без змін в оплаті праці.
Умови переведення (переміщення) детально не розглядатимемо, оскільки для
цілей індексації вони не відіграють суттєвої
ролі, тому розпочнемо з найлегшого.

Індексація зарплати в разі
переведення (переміщення)
працівника
Звільнення у зв’язку з переведенням
У разі звільнення у зв’язку з переведенням працівник змінює роботодавця, і на
попередньому місці роботи з ним проводять
остаточний розрахунок, у т. ч. індексують
зарплату за останній місяць роботи пропор
ційно до відпрацьованого часу.
На новому місці роботи відповідно до
п. 10 Порядку № 1078 ІСЦ для проведення
індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник.
Це означає, що незалежно від того, якою
є заробітна плата (оклад/тарифна ставка)
працівника на новому місці роботи порівняно з попереднім місцем роботи, індексація
має нараховуватися по-новому, без урахування умов оплати праці за попереднім
місцем роботи. Збереження так званої фіксованої індексації також не передбачено.
Скажімо так: новий роботодавець — нова
індексація.
Переміщення
Не вважається переведенням на іншу
роботу та не потребує згоди працівника
переміщення його на тому ж підприємстві,
в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же
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місцевості, доручення роботи на іншому
механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої
трудовим договором (ст. 32 КЗпП).
Це означає, що в разі переміщення працівника умови оплати праці не змінюються
і його доходи індексуються так само, як
до переміщення.
Переведення на іншу роботу тимчасово
Тимчасове переведення працівника на
іншу роботу в разі простою можливе на
тому ж підприємстві, в установі, організації
на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій
самій місцевості на строк до одного місяця
(ст. 34 КЗпП).
У такому разі можлива зміна умов оплати
праці за новим місцем роботи, і підприємство, керуючись п. 5 Порядку № 1078,
може самостійно прийняти рішення щодо
підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не
нижче норм, встановлених Законом № 1282
та положеннями Порядку № 1078. Це означає, що підприємство самостійно приймає
рішення, чи змінюється базовий місяць.
Роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором,
без його згоди, якщо вона не протипоказана
працівникові за станом здоров’я, лише для
відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій, а також інших обставин, які ставлять
або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, з оплатою
праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж
середній заробіток за попередньою роботою.
У разі такого тимчасового переведення
потреби змінювати умови проведення індексації немає, оскільки через місяць оплата
праці працівника здійснюватиметься на тих
же умовах, що й раніше.
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Переведення на іншу роботу
на постійній основі
Переведення на іншу роботу на постійній
основі відповідно до ст. 32 КЗпП передбачає
зміну істотних умов праці, в т. ч., можливо,
й умов оплати праці. Керуючись п. 5 Порядку № 1078 роботодавець може самостійно
прийняти рішення щодо підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних
договорах, але не нижче норм, встановлених
Законом № 1282 та положеннями Порядку
№ 1078.
Це означає, що підприємство самостійно
приймає рішення, чи змінюється базовий
місяць (місяць підвищення тарифних ставок
або посадових окладів). Однак з урахуванням
того, що нові умови оплати праці діятимуть
на постійній основі, а також для уникнення
диспропорцій в оплаті праці працівників,
які обіймають однакові посади (між працівниками, які вже обіймають посаду, на
яку переводиться працівник), доцільною
вбачається зміна базового місяця.
Тобто переведеному працівнику встановлюється базовий місяць такий же, як і
іншим працівникам за цією посадою (місяць
підвищення окладів/тарифних ставок), і
поточну індексацію йому слід виплачувати
по-новому.
При цьому:
• якщо працівники, які обіймають посаду, на яку переведено працівника, отримують так звану фіксовану індексацію, переведеному працівникові фіксована індексація
в тому ж розмірі, що й цим працівникам, не
виплачується;
• якщо працівник отримував так звану
фіксовану індексацію й переводиться на
іншу посаду (роботу), то за попереднім місцем роботи (посадою) він втрачає право на
фіксовану та поточну індексацію, а за новим
місцем роботи отримує право на поточну
індексацію залежно від нового базового
місяця за посадою.
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ПРИКЛАД

Нарахування індексації під час переведення
За посадою «Бухгалтер» базовий місяць — лютий. На цій посаді працює два працівники —
Сидоренко і Руденко. Після закінчення квітня обидва працівники отримали фіксовану
індексацію в сумі 50,00 грн (умовно) і поточну індексацію в сумі 45,00 грн (умовно).
У подальшому обидва працівники так і отримували б однакові суми індексації, оскільки
обіймають однакову посаду.
Припустимо, що ІСЦ не змінюється, і працівник Сидоренко звільнився в середині
квітня — 13 числа. Йому фіксовану та поточну індексацію виплачують пропорційно
відпрацьованому часу:
(50,00 + 45,00) ÷ 19 × 10 = 32,80 грн.
Руденко працює й отримує у квітні фіксовану індексацію — 50,00 грн і поточну 45,00 грн
(умовно).
У травні ІСЦ зростає, і Руденко отримує в травні фіксовану індексацію — 50,00 грн
і поточну 55,00 грн (умовно).
За посадою «Старший бухгалтер» базовий місяць — жовтень. На цій посаді працював
один працівник — Дмитренко. І він у квітні отримав фіксовану індексацію в сумі 40,00 грн
і поточну — в сумі 70,00 грн (суми умовні).
У травні ІСЦ зростає, і Дмитренко міг би отримати в травні фіксовану індексацію —
50,00 грн і поточну 75,00 грн (умовно), але його переводять з посади «Старший бухгалтер»
на посаду «Бухгалтер» на місце звільненого працівника Сидоренко. Під час переведення фіксовану індексацію (40,00 грн) і поточну (75,00 грн) старший бухгалтер Дмитренко втрачає.
За новою посадою «Бухгалтер» Дмитренко отримає в травні лише поточну індексацію
в сумі 55,00 грн (для базового лютого за посадою «Бухгалтер») пропорційно до відпрацьованого
часу.
У подальшому за посадою «Бухгалтер» постійний працівник Руденко отримає фіксовану
індексацію й поточну, а переведений Дмитренко — лише поточну, виходячи з базового
місяця, яким є лютий.

У разі переведення працівника на іншу
постійну роботу рівень окладу на порядок
індексації його доходів не впливає:
• якщо новий оклад вищий/нижчий за
попередній, переведений працівник отримає лише поточну індексацію залежно від
базового місяця за новою посадою;
• якщо одночасно з переведенням працівника на нову посаду за нею збільшується й оклад, то місяць переведення відразу стає базовим і працівник у місяці переведення поточну індексацію не отримає, як і решта працівників, які її обіймають. Обчислення ІСЦ для
проведення індексації розпочинається з місяця, наступного за місяцем переведення.

Порядком № 1078 прямо не врегульовано питання визначення базового місяця за
новоутвореною посадою, але визначено,
що базовим місяцем є місяць підвищення
тарифних ставок (окладів) за посадою. Керуючись п. 5 цього Порядку госпрозрахункове
підприємство може самостійно прийняти
рішення про визначення базового місяця
такому разі.
При цьому якщо в бюджетній установі
створюється нова посада, то базовим місяцем
вважатиметься місяць підвищення тарифних
ставок (посадових окладів) відповідно до
прийнятих рішень про підвищення заробітної
плати в бюджетних установах.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

СВЕРХУРОЧНЫЕ

работы: оплата при
суммированном учете
рабочего времени

Порядок учета и оплаты сверхурочных работ при суммированном учете рабочего времени методически и нормативно
урегулирован и рассматривался на страницах журнала. Однако
мы возвращаемся к этому вопросу в связи с установлением
25 декабря праздничным днем и, как следствие, изменением
продолжительности рабочего времени в декабре 2017 г.

П

орядок учета сверхурочных работ
при суммированном учете рабочего
времени определен п. 10 и 11 Методических рекомендаций по применению
суммированного учета рабочего времени,
утвержденных приказом Министерства
труда и социальной политики Украины от
19.04.2006 г. № 138 (далее — Методрекомендации № 138).
Сверхурочные часы работы, подлежащие
оплате, при суммированном учете рабочего
времени подсчитываются, в отличие от поденного учета, только после окончания учетного периода. Продолжительность учетного
периода, как известно, может быть разной
у различных категорий работающих — месяц,
два месяца, квартал, три квартала, год и т. п.

Порядок оплаты работы в сверхурочное
время определен ст. 106 КЗоТ. В частности,
при повременной оплате труда — в двойном
размере часовой ставки.
Все отработанное рабочее время в течение
учетного периода ежемесячно при суммированном учете оплачивается как обычное
урочное время (п. 12 Методрекомендаций
№ 138). И только за последний месяц учетного периода производится доплата за работу
в сверхурочное время за весь учетный период. Поэтому в соответствующем приказе
(пример не приводится) утверждается именно расчет доплат за эти работы.
При суммированном учете рабочего времени важно правильно определять часовую
тарифную ставку, что отражается в коллек-
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тивном договоре (см. приложение 1). В частности, в случае изменений в течение учетного периода размеров часовых тарифных
ставок и месячных окладов при оплате сверхурочных часов работы часовые тарифные
ставки за учетный период рассчитываются как средневзвешенные величины.
Как известно, 25 декабря в 2017 г. стало
праздничным днем. Поэтому в ІV квартале
2017 г. календарная норма продолжительности рабочего времени изменилась и составила 503 часа вместо ранее установленных 511
часов, и, как следствие, изменится и расчетная норма. Если установлен иной расчетный
период, то календарную и расчетные нормы
также следует пересмотреть. Это тот случай,
когда при оплате сверхурочных работ при
суммированном учете рабочего времени
часовые тарифные ставки рассчитываются
как средневзвешенные величины.
Напомним, что при подсчете сверхурочных часов работа в выходные дни (ст. 71

КЗоТ) без предоставления отгула, в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), проведенная сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени за учетный
период, не учитывается как уже оплаченная
в двойном размере.
Приведенная форма расчета доплат за
сверхурочную работу (приложение 2 к статье,
приложение № 2 к приказу) с использованием средневзвешенных величин может
применяться и в тех случаях, когда месячные оклады не изменяются. При этом размер часовой тарифной ставки за учетный
период и как средневзвешенная величина,
и как частное от деления оклада на среднемесячную норму часов будет практически
один и тот же (в примере по подсобному
рабочему):
(14,09(2325 ÷ 165) + 13,36(2325 ÷ 174) +
+ 14,18) ÷ 3 = 13,88 грн;
(2325 ÷ 167,67(503 ÷ 3)) = 13,87 грн.

Приложение 1
Схема фрагмента коллективного договора с нормами по организации
оплаты сверхурочных работ при суммированном учете рабочего времени
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ПАО «Запорожский элеватор»
на 2017 год
(фрагмент)
<…>
Раздел II
Обязательства стороны работодателя
<…>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха
<…>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<…>
4.4.3. Календарную норму продолжительности рабочего времени за учетный
период определять путем умножения времени продолжительности рабочего дня на
количество рабочих дней по календарю пятидневной 40-часовой рабочей недели.
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4.4.4. Расчетную норму продолжительности рабочего времени за учетный период
определять путем исключения из календарной нормы дней, которые по графику или
распорядку работы приходятся на время, в течение которого работник в соответствии
с законодательством был освобожден от выполнения своих трудовых обязанностей
(отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей, временная
нетрудоспособность и т. п.). Число дней неявок учитывать по графику пятидневной
рабочей недели.
<…>
4.4.7. Общее количество сверхурочных часов за учетный период определять как
разность между фактически отработанным временем и расчетной нормой часов за
этот период. При подсчете сверхурочных часов работу в выходные дни (ст. 71 КЗоТ)
без предоставления отгула, в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), проведенную сверх установленной на предприятии нормы рабочего времени, за учетный
период не учитывать как уже оплаченную в двойном размере.
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<…>
5.6. Тарифная система.
<…>
5.6.9. Для работников, получающих месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— при оплате работы за месяц (в т. ч. в праздничные/нерабочие/выходные дни,
вечернее и ночное время) делением месячного оклада на норму продолжительности
рабочего времени по утвержденным графикам работы соответствующего месяца;
— за учетный период при оплате сверхурочных часов работы делением месячного
оклада на среднемесячную календарную норму рабочего времени за учетный период.
5.6.10. При суммированном учете рабочего времени в случае изменений в течение учетного периода размеров часовых тарифных ставок и месячных окладов при
оплате сверхурочных часов работы часовые тарифные ставки за учетный период
рассчитывать как средневзвешенные величины.
<…>
5.8.13. Оплачивать работу в сверхурочное время при поденном учете по окончании месяца, при суммированном учете — по окончании учетного периода в размерах и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством. Каждый
сверхурочный час, отработанный сверх 120-ти часов в год, оплачивать в тройном
размере не позднее 15 января следующего года.
<…>

Ведущий экономист по труду				    Бойко

Часы неявок, разрешенных законом,
по календарю 5-дневной 40-часовой
КаленФамилия, инициНорма
рабочей недели
даралы работника,
часов с
ная
Отпуска
№ должность (проучетом
неявки,
норма
по
без
п/п фессия), время
неявок
разревсего
сорабо- ежесохра- бо- шенные незанятости в учет(гр. 3 –
по
цичих
годнения лез- законом периоде
– гр. 10)
явок
учебе
альчасов ные
ни
зарном
ные
платы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Бабич О. И.,
аппаратчик
1
обработки зерна
336
–
–
–
–
–
–
–
336
4-го разряда,
ноябрь и декабрь
<…>
Лоза В. И.,
подсобный
503
–
–
–
16
–
–
16
487
рабочий,
4
весь учетный
период
<…>

+8
(сверхурочно)

+8
(сверхурочно)

344

495

Г. В. Бойко

13

12

ФактиОтклонечески
ние
отрабо(гр. 12 –
тано
– гр. 11)
часов

Расчет для работников с суммированным учетом рабочего времени отклонений
фактически отработанного времени от нормативного времени за IV квартал 2017 г.
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Повременная
по месячным
окладам.
Лоза В. И.,
подсобный рабочий

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

2

3

3509,00

3355,00

3355,00

2325,00

2223,00

2223,00

×

×

3

месячный
оклад,
грн
4
в ноябре
16,48
в декабре
17,24
в октябре
13,47 (2223,00 ÷ 165)
в ноябре
12,76 (2223,00 ÷ 174)
в декабре
14,18 (2325,00 ÷ 164)
в октябре
20,33 (3355,00 ÷ 165)
в ноябре
19,28 (3355м ÷ 174)
в декабре
21,40 (3509 ÷ 164)

часовая тарифная
ставка
повременщика, грн

20,34
(20,33 + 19,28 +
+ 21,40) ÷ 3

13,47
(13,47 + 12,76 +
+ 14,18) ÷ 3

16,86
(16,48 + 17,24) ÷ 2

5

Часовая тарифная ставка,
средневзвешенная за учетный
период,
грн

12

8

8

8

8

—

4

—

8

81,36
(20,34 × 4)

—

134,88
(16,86 × 8)

Отработано сверхурочно
за учетный период (часов):
Доплата за
сверхурочв том числе:
ную рабов праздничту, грн
для
оплаты
ные
и
выходвсе(гр. 5 ×
в
двойном
ные
дни,
уже
го
× гр. 8)
размере
оплаченные
в двойном
(гр. 6 – гр. 7)
размере
6
7
8
9
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<…>

2
Повременная
почасовая.
Бабич О. И., аппаратчик обработки
зерна 4-го разряда

1
1

№
п/п

Форма и система
оплаты труда.
Фамилия, инициалы, должность
(профессия)
работника

Установленные
в учетном периоде

Расчет доплат работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за IV квартал 2017 г.
(с нормой продолжительности рабочего времени в часах по графику работы
на октябрь — 165, на ноябрь — 174, на декабрь — 164 и на квартал по графикам и календарю — 503)

Приложение № 2 к приказу по
ПАО «Запорожский элеватор»
от 05.01.2018 г. № 02-ОД
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Сьогодні в рубриці:

Звітуємо про квотні
категорії громадян

c. 71

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ЗВІТУЄМО

про квотні
категорії громадян

Є категорії громадян, для яких законодавством встановлені
певні соціальні або трудові гарантії, зокрема додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню. Які саме категорії громадян
мають право на такі гарантії? Коли та як роботодавець повинен звітувати про виконання квоти з працевлаштування
таких осіб? Чи передбачена відповідальність за невиконання
квоти? Відповіді на ці запитання — в статті
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Норматив щодо працевлаштування
квотної категорії громадян
Обов’язок роботодавця щодо працевлаштування певної категорії громадян встановлено ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067). На виконання цієї
норми наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 р. № 271 затверджено Порядок надання роботодавцями
державній службі зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Порядок № 271).
Відповідно до частини другої ст. 14 Закону
№ 5067 підприємствам, установам, організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлено квоту для
працевлаштування зазначених громадян
у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній
календарний рік.
Роботодавець може самостійно займатися пошуком пільгових працівників для їх
працевлаштування або звернутися за сприянням до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері

зайнятості населення та трудової міграції
(частина третя ст. 14 Закону № 5067).
Нагадаємо, що з 01.01.2018 р. ст. 14
Закону № 5067 доповнено новою нормою.
Встановлено, що для працевлаштування
осіб, яким до настання права на пенсію за
віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 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. Таких
осіб слід враховувати у звіті за 2018 р., що
подаватиметься у 2019 р.

Працівники квотної категорії
Категорії громадян, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню,
визначені у частині першій ст. 14 Закону
№ 5067, а документи, що підтверджують їх
належність до таких категорій, а також дію
квоти протягом відповідного періоду, —
у п. 3.2 Порядку № 271. Для зручності наведемо цю інформацію в таблиці.

Перелік квотних категорій громадян та документів,
що підтверджують їх статус
№
з/п

1
2

3

Громадяни квотних категорій

Один із батьків або особа, яка їх замінює1 і має
на утриманні дитину (дітей) віком до шести років
Один із батьків або особа, яка їх замінює і виховує
без одного з подружжя1 дитину віком до 14 років
(до досягнення дитиною 14 років)
Особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного
з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу

Підтвердні документи

Копія свідоцтва про
народження дитини

1 Крім зазначених документів, особа, яка замінює батьків, має підтвердити свій статус копією рішення місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки над дитиною або рішення суду,
а одинока мати (одинокий батько) — довідкою про отримання (неотримання) допомоги за встановленою формою.
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№
з/п

Громадяни квотних категорій

4

Один із батьків або особа, яка їх замінює і виховує
без одного з подружжя1 дитину-інваліда (до досягнення
дитиною-інвалідом 18 років)

5

Один із батьків або особа, яка їх замінює і утримує
без одного з подружжя1 інваліда з дитинства (незалежно
від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини
інвалідності) (до досягнення батьками пенсійного віку)

6

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
(до досягнення ними 18-річного віку)

7

8

9

10
11
12

Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування, які після звільнення не перебували у трудових
відносинах (до припинення трудових відносин
з роботодавцем, який прийняв їх на роботу)
Молодь віком до 35 років, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців
після закінчення або припинення навчання) і яка вперше
приймається на роботу (протягом трьох років з дня
прийняття на роботу)
Молодь віком до 35 років, яка звільнилася зі строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби
(протягом шести місяців після закінчення або припинення
служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом
трьох років з дня укладення першого трудового договору
після звільнення зі служби)
Особи, яким до настання права на пенсію за віком
залишилося 10 і менше років
Інваліди, які не досягли пенсійного віку

Підтвердні документи

Копія пенсійного
посвідчення із записом
про інвалідність, а за
його відсутності — копія
одного із документів:
посвідчення особи,
яка одержує державну
соціальну допомогу;
довідка ф. № 080/с;
довідка ф. № 157/о
Копія витягу
з електронної обліковостатистичної карти
дитини
Копія довідки
про звільнення

Копія диплома або
іншого документа
про освіту

Копія військового квитка

Копія паспорта
Копії паспорта
та документа про
інвалідність

Учасники бойових дій, зазначені у п. 19 та 20 частини
Копія посвідчення
першої ст. 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
учасника бойових дій
соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XI

1 Крім зазначених документів, особа, яка замінює батьків, має підтвердити свій статус копією рішення місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки над дитиною або рішення суду,
а одинока мати (одинокий батько) — довідкою про отримання (неотримання) допомоги за встановленою формою.

Розрахунок квоти
Роботодавець має самостійно розрахувати
вказану вище квоту, з урахуванням чисельності

громадян, які на умовах повної зайнятості вже
працюють на підприємстві (в установі, організації) і належать до таких, що неконкурентноспроможні на ринку праці (крім інвалідів).
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Квоту для працевлаштування громадян,
які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню відповідно до ст. 14 Закону
№ 5067, встановлено у відсотках (5 %) до
середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний
рік, а отже, важливо правильно розрахувати
таку чисельність.
Правила визначення середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній рік встановлено Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою
наказом Державного комітету статистики
України від 28.09.2005 р. № 286 (далі —
Інструкція № 286).
Так, згідно з п. 3.2 цієї Інструкції середньооблікова чисельність штатних працівників
розраховується на підставі щоденних даних
про облікову чисельність штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийняття, переведення,
звільнення працівників, табелів обліку використання робочого часу.
У свою чергу середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній
рік обчислюється шляхом підсумовування
середньооблікової чисельності штатних працівників за всі місяці роботи підприємства
в попередньому році та ділення одержаної
суми на відповідну кількість місяців (пп. 3.2.5
Інструкції № 286).
Якщо, наприклад, підприємство працювало весь рік, то підсумовується середньооблікова чисельність штатних працівників
за 12 місяців та ділиться на 12.
Звертаємо увагу, що під час розрахунку
квоти:
• слід враховувати лише тих працюючих
«квотних» громадян, які працюють повний
робочий час;
• не враховують зовнішніх сумісників та
осіб, що працюють за цивільно-правовими
договорами;
• на враховують інвалідів, які не досягли
пенсійного віку.
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Заповнення та подання Звіту
по квоті
Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаш
тування громадян квотних категорій та
інформування про це щороку центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції (абзац другий частини
третьої ст. 14 Закону № 5067).
Так, не пізніше 1 лютого після звітного
року роботодавці згідно з п. 2.5 Порядку
№ 271 мають подати територіальному органу служби зайнятості Інформацію про
зайнятість і працевлаштування громадян,
які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню (далі — Звіт по квоті).
У 2018 р. останній день подання Звіту по
квоті за 2017 р. — 31.01.2018 р.
Звіт по квоті подають підприємства,
установи, організації із чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб. На підприємців,
які мають найманих працівників, ця норма
не розповсюджується.
Форму Звіту по квоті наведено в додатку
до Порядку № 271, а порядок його заповнення прописаний у розділі ІІІ цього Порядку.
Міністерство соціальної політики України
в листі від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15
надало свої уточнення щодо заповнення
та подання роботодавцями Звіту по квоті.
Зважаючи на роз’яснення Мінсоцполітики, за 2017 р. Звіт по квоті заповнюється
таким чином:
• у рядку 01 — зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників
за календарний рік, що передує звітному,
тобто за 2016 р.;
• у рядку 02 — вказується середньооблікова чисельність працівників, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ст. 14 Закону № 5067
та працювали на умовах повної зайнятості
у звітному 2017 р.;
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• у рядку 03 — зазначається розрахункова
чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
у розмірі 5 % середньооблікової чисельності
штатних працівників за попередній 2016 р.;
• у рядку 04 — вказується чисельність
громадян, яких планується працевлаштувати
в поточному 2018 р. у рахунок квоти.
Звертаємо увагу: в рядку 04 зазначається
плановий показник працевлаштування квотних категорій громадян у 2018 р. у рахунок
виконання квоти за 2017 р. (різниця між
показниками за рядками 03 та 02). Якщо:
• показник рядка 02 більший за показник
рядка 03 — у рядку 04 ставиться прочерк,
оскільки квота у звітному періоді виконується;

• показник рядка 02 менший за показник
рядка 03 — у рядку 04 зазначається чисельність громадян, яких планується працевлаш
тувати у 2018 р. у рахунок квоти;
• показник рядка 02 дорівнює показнику
рядка 03 — у рядку 04 вказується «0».
Міністерство соціальної політики України в зазначеному листі радить округлювати
результати обчислень за таким правилом:
округлюються цифри поступово справа наліво — якщо остання значуща цифра менше
або дорівнює «4», вона відкидається, якщо
більше або дорівнює «5», найбільша ліворуч
від неї цифра збільшується на одиницю.
Жодних пояснювальних записок до Звіту
по квоті додавати не потрібно.

ПРИКЛАД

Заповнення Звіту по квоті
На підприємстві за 2016 р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила 67 осіб, а середньооблікова чисельність працівників, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню та у 2017 р. працювали на умовах повної зайнятості —
2 особи.
Квота для підприємства на 2017 р.: 67 ос. × 5 % = 3,35 ос. = 3 ос.
Як бачимо, підприємство у 2017 р. не виконало квоти з працевлаштування громадян,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, тому в 2018 р. воно має
працевлаштувати ще одного громадянина квотної категорії.
Звіт по квоті слід заповнювати таким чином:
Назва показників
Середньооблікова чисельність штатних працівників
за попередній календарний рік — усього:
у т. ч. чисельність працівників, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах
повної зайнятості у звітному періоді
Квота в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних
працівників
Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати
в поточному році в рахунок квоти

Код
рядка

Кількість
осіб

01

67

02

2

03

3

04

1

75

76
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На думку автора, зазначений розрахунок
квоти є некоректним з тієї точки зору, що
в ньому враховується середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, який передує звітному, тобто
фактично чисельність працівників, що була
два роки тому. У той же час у поточному
2018 р. може бути вже зовсім інша зазначена чисельність працівників і, відповідно,
інший розмір квоти, який підприємство має
дотримати аж через два роки. Це призводить
до того, що в разі значної зміни середньооблікової чисельності штатних працівників
(як у більший, так і в менший бік) розрахунок
квоти не буде актуальним.

Відповідальність роботодавця
Відповідальності за неінформування або
невчасне інформування служби зайнятості
про працевлаштування громадян квотних
категорій законодавством не передбачено.
Проте встановлено відповідальність за невиконання квоти із працевлаштування таких
громадян. Так, відповідно до частини другої
ст. 53 Закону № 5067 за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні зазначених осіб у межах квоти на підприємство
може бути накладено штраф у двократно-
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му розмірі мінімальної зарплати, установленої на момент виявлення порушення. Тобто штраф може бути накладено тільки якщо відмова громадянину квотної
категорії в працевлаштуванні була необґрунтованою.
Яким чином можуть виявити невиконання квоти? Зважаючи на практику, виявляють
порушення зазвичай:
• під час подання роботодавцем Звіту
по квоті;
• під час перевірки органами Держпраці.
Відзначимо, що в деяких випадках роботодавця може бути звільнено від відповідальності за невиконання квоти, зокрема,
якщо він доведе, що докладав для цього всіх
зусиль. Наприклад, роботодавець самостійно займався пошуком громадян квотних
категорій, про що свідчать надруковані
у ЗМІ протягом звітного року оголошення
про пошук таких громадян, який, на жаль,
не увінчався успіхом. Або роботодавець
звертався до служби зайнятості (шляхом
подання ф. № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)»), але фактично
працівники до нього не були направлені.
Отже, це вкотре вказує на те, що всі дії
роботодавця, зокрема з метою виконання
норм законодавства, мають бути підтверджені документально.

Що нового
Подання новоутвореним підприємством повідомлення
про прийняття директора
ГУ ДФСУ у Львівській області, відповідаючи
на запитання, як новоутвореному підприємству
інформувати податковий орган про прийняття
на роботу директора, зазначило, що для цього
необхідна наявність таких обставин:
• існування юридичної особи, на роботу до
якої приймається працівник;
• об’єктивна можливість подання повідомлення до початку роботи працівника;

• подання повідомлення за встановленою
формою.
Крім того, податківці зазначили, що початком
роботи керівника юридичної особи є день внесення держреєстратором відомостей про нього
до ЄДР, і дійшли висновку, що під час здійснення
держреєстрації новоствореної юрособи податкові
органи повідомлені про факт створення юридичної
особи та особу її керівника.
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють фахівці
ДФСУ

c. 77

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 матеріальної
допомоги, наданої керівнику
Чи оподатковується ПДФО нецільова благодійна допомога, надана юридичною особою своєму керівнику,
на якого не поширюється право на застосування податкової соціальної пільги?
Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не
включається до оподатковуваного
доходу сума нецільової благодійної
допомоги, у т. ч. матеріальної, що надається
резидентами — юридичними або фізичними
особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно
в розмірі, що не перевищує суми граничного
розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1, встановленого на

1 січня такого року (у 2017 р. — 2240,00 грн;
у 2018 р. — 2470,00 грн).
Положення пп. 170.7.3 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ.
Благодійник — юридична особа зазначає
відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги в податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку
зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної
допомоги протягом звітного податкового
року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2017 р. — 2240,00 грн).
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Враховуючи вищевикладене, сума нецільової благодійної допомоги, яка надається
юридичною особою своєму керівнику або
іншій фізичній особі та не перевищує суми
граничного розміру доходу, визначеного
згідно з абзацом першим пп. 169.4.1, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 р. —
2240,00 грн), не оподатковується, незалежно
від того, що на фізичну особу не поширюється
право на застосування ПСП. Якщо розмір
наданої нецільової благодійної допомоги
у 2017 р. перевищує 2240,00 грн, то із суми
перевищення утримується ПФДО за ставкою 18 %.

Оподаткування «декретних»,
отриманих підприємцем
Чи оподатковується ПДФО та ВЗ
сума допомоги по вагітності та
пологах, яка виплачується підприємцю з Фонду соціального страхування
України?
Оподаткування доходів фізичних
осіб — підприємців визначено ст. 177
ПКУ та главою І «Спрощена система
оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Кодексу. Доходом підприємця є дохід,
отриманий ним виключно від здійснення
підприємницької діяльності.
Відповідно до п. 177.6 ПКУ у разі якщо
підприємець отримує інші доходи, ніж від
підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи
оподатковуються за загальними правилами,
встановленими ПКУ для платників податків — фізичних осіб.
Також пп. 4 п. 292.11 ПКУ передбачено, що
до складу доходу платника єдиного податку,
визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються,
зокрема, суми коштів цільового призначення,
що надійшли від Пенсійного фонду України
та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
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Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення, який виплачується фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до доходу
підприємця, проте оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ
для платників податків — фізичних осіб.
Відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податків — фізичної особи, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку
з фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування згідно із законом.
Об’єктом оподаткування ВЗ є ті ж доходи,
що є об’єктом оподаткування ПДФО (пп. 1.2,
1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
Таким чином, дохід, отриманий фізичною
особою — підприємцем у вигляді допомоги
по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування, не оподатковується
ПДФО та ВЗ.

Оподаткування знижки в разі
придбання корпоративних прав
Чи оподатковується ПДФО дохід
фізичної особи у вигляді знижки
з вартості придбаних корпоративних прав у юридичної особи?
Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14
ПКУ корпоративні права — це права
особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на
участь цієї особи в управлінні господарською
організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів
у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені
законом та статутними документами.
Згідно зі ст. 147 ЦКУ та ст. 53 Закону
України «Про господарські товариства» від
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19.09.1991 р. № 1576-XII учасник товариства
з обмеженою відповідальністю має право
продати чи іншим способом відступити
свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього
товариства.
Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки
(її частини) третім особам допускається,
якщо інше не встановлено статутом товариства.
Частка учасника товариства з обмеженою
відповідальністю може бути відчужена до
повної її сплати лише в тій частині, в якій її
уже сплачено.
Відповідно до пп. 14.1.54 ПКУ доходом
з джерелом його походження з України є
будь-який дохід, отриманий резидентом або
нерезидентом, у т. ч. від будь-яких видів їх
діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській)
економічній зоні.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включаються інші доходи, крім зазначених
у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ). Разом
з тим юридична особа повинна виконати
всі функції податкового агента, визначені
нормами Кодексу.
Враховуючи викладене вище, дохід фізичної особи у вигляді знижки з вартості прид
баних у юридичної особи корпоративних
прав (частки у статутному фонді юридичної
особи) включається до загального місячного
оподатковуваного доходу такого платника як
інші доходи та оподатковується за ставкою
18 % у джерела виплати.

Право на ПСП матері,
яка не перебуває у шлюбі
Чи має право на застосування ПСП
матір, яка не перебуває у шлюбі,
зареєстрованому згідно із законом,
та виховує дитину віком до 18 років?

ОФІЦІЙНА ДУМКА

Підпунктом 169.1.1 ПКУ визначено,
що будь-який платник податку має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця
у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює
50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня
звітного податкового року, що у 2017 р. становив 800,00 грн, а у 2018 р. — 881,00 грн
(так звана «звичайна» пільга).
Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 Кодексу ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно
до законодавства виплати, компенсації та
винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного
прожиткового мінімуму, діючого для праце
здатної особи на 1 січня звітного податкового
року, помноженого на 1,4 та округленого до
найближчих 10 грн (у 2017 р. — 2240,00 грн,
у 2018 р. — 2470,00 грн).
Однак згідно з пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ
платник податку, який є одинокою матір’ю
(батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном,
піклувальником, має право на ПСП у розмірі
150 % суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1
ПКУ (у 2017 р. — 1200,00 грн, у 2018 р. —
1321,50 грн), у розрахунку на кожну таку
дитину.
Для цілей пп. 169.1.3 ПКУ одинокою матір’ю (батьком) вважаються особи, які, зок
рема, на момент застосування роботодавцем
ПСП, визначеної пп. 169.1.3 ПКУ, маючи
дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно
із законом.
Таким чином, мати, яка не перебуває
у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону, та виховує дитину віком до 18 років, має
право на зменшення суми загального місяч-
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ного оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює
150 % суми «звичайної» пільги (у 2017 р. —
1200,00 грн, у 2018 р. — 1321,50 грн), якщо
розмір отриманого протягом місяця доходу
не перевищує граничного розміру доходу
для застосування податкової соціальної
пільги (у 2017 р. — 2240,00 грн, у 2018 р. —
2470,00 грн).

Оподаткування компенсації
за використання в господарській
діяльності автомобілів
працівників
Який порядок оподаткування компенсації за використання в господарській діяльності автомобілів
працівників та виплати компенсації працівникам за використання автомобілів
у службових цілях?
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV
ПКУ, пп. 162.1.1 якого передбачено,
що платником ПДФО є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи
з джерела їх походження в Україні.
Підпунктом 163.1.1 ПКУ визначено, що
об’єктом оподаткування фізичної особи —
резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід. Загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід,
який підлягає оподаткуванню, нарахований
(виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового
періоду (п. 164.1 ПКУ).
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До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку
включається, серед іншого, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо,
зокрема, суми грошового або майнового
відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ (пп. «г»
пп. 164.2.17 ПКУ).
Крім того, доходи, визначені ст. 163 ПКУ,
є об’єктом оподаткування ВЗ (пп. 1.2 п. 161
підрозділу 10 розділу XX ПКУ). Податковий
агент, який нараховує (виплачує, надає)
оподатковуваний дохід на користь платника
податку, зобов’язаний утримувати ПДФО та
ВЗ (пп. 168.1.1 ПКУ).
Враховуючи зазначене, сума компенсації,
що виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання власного
автомобіля в службових цілях, включається
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується ПДФО
за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % на
загальних підставах.
Щодо оподаткування вартості пального,
яке підприємство закуповує для експлуатації (використання) автомобіля працівника
в службових цілях, то з метою уникнення
неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства необхідно детально
вивчити документи (матеріали), які стосуються цього питання1.
1 На тему використання в господарській діяльності автомобілів працівників, зокрема, для поїздки у відрядження,
див. журнал «Заработная плата» № 7/2017, с. 71. (Прим. ред.)
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Сьогодні в рубриці:

Відпускні: нарахування та
коригування в таблиці 6

c. 81

Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

ВІДПУСКНІ:

нарахування
та коригування
в таблиці 6

Відпускні — це зарплата за час відпустки, але в таблиці 6
звітності з ЄСВ їх відображають по-особливому лише тому,
що відпускні можуть припадати на кілька суміжних місяців,
що впливає на максимальну базу нарахування ЄСВ, а в разі
звільнення працівника, який використав відпустку наперед,
їх суму утримують, що дає змогу застосовувати знак «–». Тому
нагадаємо правила відображення відпускних у таблиці 6
звітності з ЄСВ
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Відпускні як об’єкт
оподаткування ЄСВ

Відображення відпускних і ЄСВ
в обліку

Відпускні є об’єктом оподаткування ЄСВ
на підставі абзацу першого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, яким визначено,
що ЄСВ нараховується на суму 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 суму винагороди
фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами.
Відпускні відповідно до пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики зарплати належать до
фонду додаткової заробітної плати, а тому
є об’єктом оподаткування ЄСВ.
Зауважте, що суми грошових компенсацій
у разі невикористання щорічних основних
та додаткових відпусток, а також деяких соціальних відпусток, також належать до фонду
заробітної плати і є об’єктом оподаткування
ЄСВ. Для цілей справляння ЄСВ компенсація
за невикористані відпустки розглядається
не як відпускні, а як звичайна зарплата,
нарахована в поточному місяці.

Підпунктом 1.6.1 Інструкції зі статистики зарплати встановлено, що нарахування
відображаються за календарний місяць
(з першого до останнього числа місяця).
А суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає
на дні відпустки у відповідному місяці. Тому
в нарахуванні відпускних у бухгалтерському
обліку склалося два підходи:
• вся сума відпускних нараховується в місяці їх виплати (перший варіант);
• відпускні нараховуються частинами
в тих місяцях, на які припадає відпустка,
пропорційно кількості днів відпустки (другий варіант);
У той же час ст. 21 Закону про відпустки
встановлено, що виплачувати відпускні слід
за три дні до початку відпустки, якщо інші
терміни виплати не обумовлені домовленістю між працівником та роботодавцем (такий варіант не розглядаємо). А ЄСВ нараховується (сплачується) одночасно з нарахуванням (виплатою) оподатковуваного доходу,
але не пізніше 20 числа наступного місяця,
крім гірничих підприємств, які зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за
календарний місяць, не пізніше 28 числа
наступного місяця (п. 8 ст. 9 Закону про
ЄСВ). Тому якщо підприємство застосовує
перший варіант нарахування відпускних,
то на суму відпускних ЄСВ нараховують
у складі загального місячного доходу в межах максимальної бази нарахування ЄСВ
в місяці нарахування відпускних і сплачують до бюджету одночасно з виплатою відпускних.
Якщо підприємство застосовує другий
варіант нарахування відпускних (відпуск
ні нараховують частинами в тих місяцях,
на які припадає відпустка, пропорційно
кількості днів відпустки), а виплачують їх

Ставка ЄСВ
До суми відпускних застосовують ту ж
ставку ЄСВ, що й для оподаткування зар
плати певної категорії працівника, зокрема:
• 8,41 % — для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, — для
працюючих інвалідів; код категорії застрахованої особи — 2;
• 22 % — для решти роботодавців (крім
підприємств УТОГ і УТОС та для підприємств і організацій громадських організацій
інвалідів, для яких ставка становить 5,5 %
за дотримання встановлених вимог); код
категорії застрахованої особи — 1.
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однією сумою перед виходом у відпустку,
то на суму відпускних ЄСВ нараховують
у складі загального місячного доходу в межах
максимальної бази нарахування ЄСВ частинами в місяцях нарахування відпускних, але

сплачують однією сумою одночасно з виплатою відпускних.
Компенсація за невикористану відпустку
нараховується і має бути виплачена працівнику в день звільнення.

ПРИКЛАД

Нарахування ЄСВ на суму перехідної відпустки
У жовтні 2017 р. працівник відпрацював 14 днів. У період з 20 жовтня по 3 листопада
він перебував у відпустці. Йому нараховано:
— зарплату за жовтень у розмірі 4200,00 грн, сума ЄСВ — 924,00 грн;
— відпускні за жовтень – листопад у сумі 3800,00 грн, сума ЄСВ — 836,00 грн, в т. ч.
у розрізі місяців пропорційно кількості днів відпустки:
жовтень — 2600,00 грн, сума ЄСВ — 572,00 грн;
листопад — 1200,00 грн, сума ЄСВ — 264,00 грн.
Якщо підприємство використовує перший варіант нарахування відпускних, то всю суму
ЄСВ нараховують, сплачують і відображають у бухобліку та звітності з ЄСВ за жовтень.
Якщо підприємство використовує другий варіант нарахування відпускних, то:
— у жовтні ЄСВ нараховують на суму зарплати та відпускних жовтня і відображають
у бухобліку та звітності з ЄСВ за жовтень;
— у жовтні одночасно з виплатою відпускних сплачують всю суму ЄСВ, нараховану
і за час відпустки, що припадає на жовтень, і за час відпустки, що припадає на листопад;
— у листопаді ЄСВ нараховують на суму відпускних листопада (і зарплати за листопад)
і відображають у бухобліку та звітності з ЄСВ за листопад.

«Дотяжка» до мінімальної
зарплати
Якщо відпустка припадає на один місяць,
то на суму відпускних ЄСВ нараховують
у складі загального місячного доходу в ме
жах максимальної бази нарахування ЄСВ
у цьому місяці.
Якщо відпустка припадає на кілька суміжних місяців, то на ту суму відпускних,
яка припадає на перший місяць відпустки
(її початок), ЄСВ нараховують у складі загального місячного доходу в межах максимальної бази нарахування ЄСВ у цьому місяці,
а на решту — розподіливши відпускні між
місяцями, на які припадають дні відпустки.

Якщо за якийсь місяць відпустки основ
ного працівника (який не є інвалідом) база
нарахування ЄСВ буде менше мінімальної
зарплати, то слід зробити «дотяжку» ЄСВ
виходячи з розміру мінімальної зарплати. У такому випадку додаткова база нарахування ЄСВ (різниця між мінімальною зарплатою та фактичною базою нарахування)
вказується в рядку 2.5 таблиці 1 звітності
з ЄСВ, а нарахований на неї ЄСВ за ставкою
22 % — у рядку 3.5.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ додаткова база
нарахування ЄСВ вказується в окремому
рядку в такому порядку:
• реквізит 9 — код категорії застрахованої
особи («1»);
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• реквізит 10 — код типу нарахувань «13»;
• реквізит 19 — сума додаткової бази
нарахування ЄСВ;
• реквізит 21 — сума ЄСВ, нарахована
на додаткову базу.
Реквізити 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 20 не
заповнюються.
«Дотяжка» нараховується тільки в тому
разі, якщо остаточно відома сума доходу за
звітний місяць. Тому «дотяжка» ЄСВ у місяці
їх виплати не робиться на ту частину відпускних, яка припадає на майбутні місяці.
Ця частина відпускних буде порівнюватися з базою нарахування ЄСВ у майбутні
місяці.
Компенсацію за невикористані дні відпустки окремо не виділяють ні для цілей
справляння ЄСВ, ні для цілей відображення
у звітності з ЄСВ — її оподатковують і відображають у звітності як складову «звичайної»
зарплати.
Якщо з якихось причин компенсацію за
невикористану відпустку нараховано вже
після дати звільнення, що є порушенням
норм трудового законодавства, то побутує
думка, що на суму компенсації ЄСВ не нараховують. Та слід пам’ятати, що порушення
встановлених строків виплати заробітної
плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць,
виплата їх не в повному обсязі передбачає
накладення штрафу в трикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення
(у 2018 р. — 11 169,00 грн).

Заповнення звітності
з ЄСВ
Основні правила відображення відпускних у таблиці 6 звітності з ЄСВ такі.
Відпускні в таблицях 1 і 6 звітності з ЄСВ
відображають у місяці, в якому вони нараховані, за місяць та/або в розрізі місяців,
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за які вони нараховані, зокрема так звані
перехідні відпускні. Наприклад:
• якщо працівник пішов у відпустку
в жовтні, вона припадає лише на жовтень,
відпускні нараховані в жовтні, то їх слід
включати у звітність за жовтень. У реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» вказуємо місяць, на які припадають дні відпустки — «10.2017»;
• якщо працівник пішов у відпустку
в жовтні, а вона припадає на жовтень – листопад, відпускні нараховані в жовтні, то їх
слід включати у звітність за жовтень, але
в розрізі місяців — жовтень і листопад пропорційно кількості днів відпустки. У реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» вказуємо місяці, на які припадають
дні відпустки — «10.2017» і «11.2017».
Тобто в таблиці 6 звітності з ЄСВ буде
стільки рядків, на скільки місяців припадає
відпустка.
У таблиці 6 звітності з ЄСВ відпускні відображають окремим(-и) рядком(-ами) з кодом
типу нарахування «10». А от компенсацію
за невикористані дні відпустки окремо не
виділяють і відображають як складову «звичайної» зарплати з кодом типу нарахування «0» («порожній реквізит»); код типу нарахування «10» не використовується.
Кількість календарних днів оплачуваної
відпустки в реквізитах 14–16 не вказується.
У реквізиті 14 зазначають тільки дні відпустки без збереження заробітної плати.
Реквізит 15 «Кількість календарних днів
перебування в трудових відносинах» з відпускними заповнюємо, якщо працівник
весь місяць перебував у відпустці й немає
рядка із зарплатою. Але реквізит 15 не заповнюємо наперед, навіть якщо працівник
перебуватиме у відпустці повний місяць.
Період відпустки не є підставою для заповнення таблиці 5 звітності з ЄСВ. У цій
таблиці на основі листка непрацездатності
чи заяви працівниці може заповнюватися
лише інформація про початок відпустки
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у зв’язку з вагітністю та пологами та для
догляду за дитиною, а в місяці їх закінчення — про закінчення (але не одночасно
і початок, і закінчення).
У таблиці 1 відпускні відображають у рядках, передбачених для заробітної плати,
загальною сумою у звіті за той місяць, в якому їх нараховано в бухгалтерському обліку
(рядки 1.1, 2.1–2.4, 3.1, 6.1).

Відпускні та знак «–»
У п. 9 Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 14.04.2015 р. № 435, зазначено, що внесення від’ємних значень сум нарахованої
заробітної плати (доходу) допускається лише
в разі відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, і допомоги
по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах.
Тому якщо після подання звітності з ЄСВ
виявиться, що працівнику зайво нараховано
відпускні, то у звітності за наступний звітний
період зайво нараховану суму відпускних
можна зменшити, вказавши її зі знаком «–»
(мінус). У такому випадку зі знаком «–» (мінус) вказується й сума зайво нарахованих
відпускних, і сума зайво нарахованого ЄСВ.
У реквізиті 11 вказується той місяць, за який
зайво нараховано суму відпускних.
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Потреба відображати відпускні зі знаком «–» (мінус) виникає, зокрема, якщо
працівник звільнився і використав відпустку
наперед. У такому разі в ході остаточного
розрахунку з ним суму наперед виплачених
відпускних і утриманих з працівника слід
відобразити зі знаком «–» (мінус), вказавши
у реквізиті 11 той з місяців, в якому нараховано останні відпускні.
Наприклад, працівник перебував у відпустці у лютому – березні, а також у травні
2017 р., а звільняється в січні 2018 р. Суму
наперед виплачених відпускних, що утримані з працівника в січні 2018 р., слід вказати
в таблиці 6 звітності з ЄСВ за січень зі знаком «–» (мінус), вказавши в реквізиті 11 —
«05.2017». Якщо в разі такого перерахунку
виявиться, що база нарахування ЄСВ у травні
стає меншою за мінімальну зарплату, то
слід зробити «дотяжку» ЄСВ до мінімальної
бази нарахування ЄСВ за травень у січні,
вказавши код типу нарахування «2», місяць
нарахування — «05.2017» і в рядку «Зміст
помилки» дати пояснення.
У разі якщо працівник пішов у відпустку,
але виникла необхідність його відкликати
з відпустки, також слід використати знак «–»
(мінус). У звітному місяці, коли працівника
відкликано з відпустки, слід у звичайному
порядку вказати нараховану йому за місяць
суму зарплати, а суму відпускних, які припадають на дні невикористаної відпустки
(що зараховується в оплату праці), та суму
нарахованого на них ЄСВ вказати зі знаком
«мінус», зазначивши в реквізиті 11 місяць,
за який проводиться «сторнування» відпускних.
Дні перебування в трудових відносинах
у разі утримання надміру нарахованих відпускних у разі звільнення працівника не
коригуються.
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О реализации нормы статьи 26 Закона № 1105
Письмо ФСС по ВУТ
от 22.02.2017 г. № 2.4-17-328����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 4, с. 95
О применении норм генерального и отраслевых соглашений
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 21.11.2016 г. № 415/0/15-16/18 ��������������������������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 34
О налогообложении расходов за пользование такси
Письмо ГФСУ
от 28.03.2017 г. № 6366/6/99-99-13-02-03-15 ��������������������������������������������������������������������������� № 5, с. 82
Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства о труде
Постановление КМУ от 26.04.2017 г. № 295 ��������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 43
Порядок осуществления государственного надзора за соблюдением
законодательства о труде
Постановление КМУ от 26.04.2017 г. № 295 ��������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 49
Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о труде
и занятости населения
Постановление КМУ от 17.07.2013 г. № 509 ��������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 53
О сроках выплаты зарплаты
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 10.04.2017 г. № 628/0/102-17/282 ����������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 70
О размерах окладов в штатном расписании
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 17.03.2017 г. № 741/0/101-17/282 ����������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 71
Об учете годового вознаграждения при исчислении средней зарплаты
за два месяца
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 20.04.2017 г. № 1225/0/101-17/282 ��������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 72
О корректировке средней зарплаты согласно п. 10 Порядка № 100
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 27.10.2016 г. № 1491/13/8416 ����������������������������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 73
О налогообложении медосмотров работников
Письмо Государственной фискальной службы Украины
от 14.04.2017 г. № 8055/6/99-99-13-02-03-15 ��������������������������������������������������������������������������� № 6, с. 86
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Постановление КМУ от 31.05.2017 г. № 373 ��������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 44
Методические рекомендации по правовым вопросам привлечения работников
к сверхурочным работам
Прикам Госводхоза Украины
от 03.03.2004 г. № 47 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 49
Оплата труда в сверхурочное время
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 24.04.2017 г. № 1264/0/101-17/282 ��������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 55
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Об отпуске за ненормированный рабочий день при неполном рабочем времени
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 22.07.2015 г. № 431/13/133-15����������������������������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 55
Об уплате НДФЛ и ВС обособленными подразделениями
Письмо Государственной фискальной службы Украины
от 22.05.2017 г. № 12807/7/99-99-13-01-01-17 ������������������������������������������������������������������������� № 7, с. 79
О представлении информации о вакансиях
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 25.05.2017 г. № 420/0/126-17/243 ����������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 40
Об оформлении практикантов — учащихся ПТУ по месту прохождения практики
Письмо Государственной службы Украины по вопросам труда
от 19.05.2017 г. № 5783/4.1/4.1-ГП-17��������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 41
Методические рекомендации для органов местного самоуправления
по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства о труде
Письмо Государственной службы Украины по вопросам труда
от 22.06.2017 г. № 6827/1/4-ГП-17��������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 43
О перерасчете НДФЛ по дивидендам
Индивидуальная налоговая консультация ГУ ДФС в Полтавской области
от 14.06.2017 г. № 621/ИПК/10/16-31-13-02-20������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 79
Об уплате НДФЛ обособленными подразделениями
Индивидуальная налоговая консультация ГУ ДФС в Хмельницкой области
от 14.06.2017 г. № 624/ИПК/22-01-13-01-21����������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 80
Об обеспечении работника жильем
Индивидуальная налоговая консультация ГФСУ
от 24.05.2017 г. № 324/6/99-99-13-02-03-15/ИПК��������������������������������������������������������������������� № 8, с. 82
О налогообложении среднего заработка срочников
Индивидуальная налоговая консультация ГФСУ
от 14.06.2017 г. № 639/6/99-99-13-02-03-14/ИПК��������������������������������������������������������������������� № 8, с. 83
Исчисление пособия по беременности и родам при отсутствии страхового стажа
Приложение к письму ФСС по ВУТ
от 27.04.2017 г. № 2.4-38-740����������������������������������������������������������������������������������������������������� № 8, с. 94
Об оплате дней «переходящей» командировки
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 11.11.2016 г. № 1564/13��������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 44
О праве на добровольную уплату ЕСВ председателей фермерских хозяйств
Письмо Государственной фискальной службы Украины
от 03.05.2017 г. № 10961/7/99-99-13-02-01-17 ������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 82
О налогообложении доначисленных сумм индексации заработной платы
Письмо Государственной фискальной службы Украины
от 10.05.2017 г. № 7955/5/99-99-13-01-01-16 ��������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 84
О налогообложении расходов за пользование такси во время командировки
Индивидуальная налоговая консультация ГФСУ
от 31.07.2017 г. № 1443/6/99-99-13-02-03-15/ІПК��������������������������������������������������������������������� № 9, с. 86
О продлении или переносе отпуска
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 17.07.2017 г. № 1922/0/101-17/284 ��������������������������������������������������������������������������������������� № 9, с. 95
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Об оплате труда работников в выходные, праздничные и нерабочие дни
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины
от 29.12.2009 г. № 853/13 / 84-09��������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 62
О натуральной оплате труда
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины
от 21.12.2001 г. № 18-1249������������������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 63
О выплате зарплаты натурой
Письмо Министерства труда и социальной политики Украины
от 24.09.2007 г. № 675/13/84-07����������������������������������������������������������������������������������������������� № 10, с. 64
Налогообложение средней заработной платы за время вынужденного прогула
Индивидуальная налоговая консультация ГФСУ
от 04.08.2017 г. № 1498/С/99-99-13-02-03-14/ІПК������������������������������������������������������������������� № 10, с. 75
Об оплате труда в ночное время, праздничные и выходные дни
при суммированном учете рабочего времени
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 18.08.2017 г. № 1537/0/102-17��������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 50
О расчете суммы доплаты к минимальной заработной плате при суммированном
учете рабочего времени
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 21.08.2017 г. № 2231/0/101-17��������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 51
Об организации профессионального обучения наемных работников
на производстве
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 25.05.2017 г. № 421/0/126-17����������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 52
О механизме реализации положений ст. 26 Закона Украины
«Об общеобязательном государственном социальном страховании»
Письмо Фонда социального страхования Украины
от 01.09.2017 г. № 5.1-27-241��������������������������������������������������������������������������������������������������� № 11, с. 92
О заполнении врачами учреждений здравоохранения листков
нетрудоспособности по беременности и родам
Разъяснение Фонда социального страхования Украины от 18.09.2017 г.�������������������������� № 11, с. 94
Об ошибочном перечислении зарплаты уволенному лицу
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 09.06.2017 г. № 293/0/22-17/134 ����������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 67
О сохранении средней зарплаты донорам
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 06.04.2011 г. № 76/13/133-11����������������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 68
О начислении ЕСВ на зарплату учеников-практикантов
Индивидуальная налоговая консультация ГФСУ
от 17.10.2017 г. № 2257/6/99-99-13-02-03-15/ИПК����������������������������������������������������������������� № 12, с. 81
О применении п. 28 Порядка № 1266 для работников с почасовой оплатой
Письмо Министерства социальной политики Украины
от 23.05.2017 г. № 262/0/86-17/273 ����������������������������������������������������������������������������������������� № 12, с. 94
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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
31

Кількість днів
Календарні дні — 31
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 2
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 10

Робочий час
(у годинах) при
40-годинному робочому тижні — 168,0

Січень 2018 р.
5 січня, п’ятниця

25 січня, четвер

Закінчується строк подання органам статистики:
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
грудень 2017 р.;
• Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (квартальна))
за 2017 р.

Закінчується строк подання до ФСС:
Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати
страхових коштів до ФСС від НВ за IV квартал
2017 р.

19 січня, п’ятниця

Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за
грудень 2017 р.

Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
грудень 2017 р.
Закінчується строк подання до ДФСУ:
• Звіту про суми нарахованої заробітної
плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування  за грудень
2017 р.
Закінчується строк подання до ФСС:
Звіту по коштах загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та вит
ратами, зумовленими похованням, за 2017 р.
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП).

26 січня, п’ятниця

30 січня, вівторок

  
Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
оподатковуваного доходу за грудень 2017 р.;
• ВЗ з нарахованого, але не виплаченого
доходу за грудень 2017 р.

31 січня, середа
Закінчується строк подання до органів
служби зайнятості:
Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, за 2017 р.

При подготовке использованы материалы систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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31
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91
31
31
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Лютий

Березень

І квартал

Квітень

Травень

Червень

ІІ квартал

Липень

Серпень

Вересень

ІІІ квартал

Жовтень

Листопад

Грудень

ІV квартал

Всього

11

1

2 (1, 7)

святкових
(число, на яке
припадає свято)

31

календарних

Січень

Місяць

104

26

10

8

8

27

10

8

9

26

9

8

9

25

9

8

8

вихідних

Кількість днів

115

27

11

8

9

28

10

9

9

32

10

11

10

28

10

8

10

робота в які
не проводиться

250

64

20

22

22

64

20

22

22

60

20

20

20

62

21

20

21

робочих

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік,
визначеної за календарем п’ятиденного робочого тижня
з двома вихідними днями в суботу та неділю
за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня
та зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів
(з урахуванням того, що 2 травня — робочий день, 25 грудня — святковий)

1993,0

510,0

158,0

176,0

176,0

511,0

160,0

175,0

176,0

477,0

159,0

159,0

159,0

495,0

167,0

160,0

168,0

Норма
тривалості
робочого часу
за 40-годинного
робочого тижня,
год
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1 (8)
3
1 (8)
3 (1, 9, 27)
1 (28)
5
—
1 (24)
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28
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91
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365

Лютий

Березень

І квартал

Квітень

Травень

Червень

ІІ квартал

Липень

Серпень

Вересень

ІІІ квартал

Жовтень

Листопад

Грудень

ІV квартал

Всього

11

52

13

5

4

4

14

5

4

5

13

4

4

5

12

4

4

4

4

вихідних

63

15

6

4

5

15

5

5

5

18

5

7

6

15

5

4

6

5

4

1

1 (13)

2

1 (26)

1 (7)

1

1 (6)

6

4 год.

48

12

5

4

3

13

5

4

4

11

5

3

3

12

5

4

3

7

5 год.

7

2

2 (24, 31)

1

1 (23)

3

1 (27)

1 (8)

1 (30)

1

1 (7)

8

6 год.

243

62

18

22

22

63

20

21

22

57

19

19

19

61

20

20

21

9

7 год.

робочих з тривалістю роботи

1999

510

163

174

173

512

165

173

174

480

164

158

158

497

171

160

166

10

Норма
тривалості
робочого часу,
год

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

2

2 (1, 7)

31

Січень

3

святкових

2

календарних

1

Місяць

робота
в які не
проводиться

Кількість днів

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік
за шестиденного 40-годинного робочого тижня
з одним вихідним днем у неділю
(з урахуванням того, що 2 травня — робочий день, 25 грудня — святковий)
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