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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ви, мабуть, здивувалися б, якби
ваш працівник замість звичного
тексту заяви «Прошу надати матеріальну допомогу в сумі … грн
для вирішення побутових питань»
написав би: «Прошу подарувати
мені … грн».
Ні матеріальна допомога, ні
подарунок не є оплатою за виконану роботу, то в чому ж різниця,
як попросити коштів? У формі
звернення? Чи різниця в іншому?
У чому ж?
Ми приймаємо працівника на
роботу й обіцяємо йому виплачувати за виконану роботу певну
суму коштів, а також оплачувати
відвідування ним спортзалу, компенсувати перебування дитини в дитсадку тощо. Оплата спортзалу та дитсадка — це зарплата чи так зване додаткове благо?
Уже давно індивідуальні податкові консультації стали відомі
широкому загалу. І часто предметом їх розгляду є питання щодо
кваліфікації, скажімо так, витрат подвійного призначення: чим
є витрати на харчування працівників? Витрати на проведення
їх медоглядів? Витрати на доставку працівників до місця роботи
тощо?
У більшості випадків податківці стверджують, що такі витрати
є додатковим благом працівників. Але де та межа, яка відокремлює додаткове благо працівника від виробничої потреби? Над
цим питанням, напевне, ви замислювалися неодноразово. Тож
наші статті на цю тематику (с. 63 і 72) стануть вам у пригоді.
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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головного бухгалтера

Вебінар
17 Індексація доходів працівників
Під час останнього проведеного нами вебінару
було розглянуто питання щодо індексації доходів
працівників. Кількість запитань на цю тему помітно
зменшилася, але вони ще є. Публікуємо відповіді на
запитання, що надійшли під час його проведення.

Трудове право
Галина Фольварочна

19	Прийняття на одну посаду —
звільнення з іншої:
приводимо до ладу

Інколи працівники, які ведуть кадрове діловодство,
припускаються помилок, які не сьогодні-завтра
необхідно буде виправляти. Про одну з практичних
ситуацій із виправлення помилок і йдеться в статті

Організація
й адміністрування праці
Станіслав Соломонов

25	Атестація робочих місць
за умовами праці:
документування

У журналі «Заробітна плата» № 2/2018 розглядалися питання нормативного регулювання атестації
робочих місць за умовами праці. У цій статті — про
документальне оформлення атестації
Ольга Глиняна

44	Навчальні військові збори:

оформлення та розрахунки
На пряму телефонну лінію редакції надходять запитання щодо оформлення та розрахунків з працівниками,
призваними на військові збори. Свого часу ця тема
вже розглядалася на сторінках нашого журналу, але
інтерес до неї не зменшується
Ольга Глиняна

51	Строкова військова служба:
оформлення та розрахунки

Для багатьох роботодавців є актуальними питання
стосовно документального оформлення та розрахунків з працівниками, призваними на строкову
військову службу та військову службу осіб, які мають
офіцерські звання. Про це — у статті
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Офіційна думка

Ніна Підлужна

Роз’яснюють фахівці ДФСУ

грошових доходів

83	Оподаткування «лікарняних» у підприємця
84	Оподаткування ЄСВ компенсації

59	Індексація та компенсація
У статті розглянуто питання індексації доходів громадян у березні 2018 р. та виплати компенсації
за затримку виплати зарплати

вартості пального

84	ПСП для батьків,які утримують двох
і більше дітей до 18 років

Облік і податки
Олександр Єфімов

63	Додаткове благо:

проблеми класифікації
Дохід, отриманий платником податку як додаткове
благо, з точки зору Податкового кодексу розглядається як окремий об’єкт оподаткування. І лише
через те, що деякі види доходу перелічені саме
в пп. 164.2.17 Податкового кодексу, ми їх відносимо до додаткового блага. Хоча якщо замислитися,
то деякі з наведених у ньому видів доходів можна
вважати і зарплатою. Тож що таке додаткове благо і
як його виокремити серед тих чи інших видів доходів
працівника — у статті
Зоряна Куриляк

72	«Чужі» працівники та витрати:
додаткове благо чи складова
ціни?

Поширеними є ситуації, коли в ході виконання
монтажно-будівельних робіт замовник бере на
себе витрати з «утримання» працівників-підрядників — проживання, харчування тощо. Про те, як
кваліфікувати такі витрати — у статті

85	Оподаткування допомоги від центру
зайнятості, отриманої підприємцем

86

Оподаткування представницьких витрат

Пенсійне та соціальне
забезпечення
Дмитро Кучерак

87	«Лікарняні» та «декретні»:
роз’яснення ФСС
і Мінсоцполітики

Мінсоцполітики та ФСС надали роз’яснення щодо
обчислення «лікарняних» і «декретних» з огляду на
зміни, внесені до Закону № 1105. Про що йдеться
в згаданих роз’ясненнях — читайте в коментарях
до них

Документи для роботи
92	Щодо обчислення «лікарняних»

Ірина Красовська

за договорами ЦПХ
	Лист Міністерства соціальної політики
України від 17.12.2017 р.
№ 571/0/86-17/218

умови надання

Довідкова інформація

76	ПСП батькам з дітьми:
Цього року, порівняно з попереднім, у питанні надання ПСП нічого, окрім її розмірів та граничного
доходу, який дає на неї право, не змінилося. Та
все одно виникають запитання щодо практичного
застосування законодавчих норм з надання ПСП.
Переважно вони стосуються батьків з дітьми. Тому
нагадаємо, хто з батьків та на яку пільгу має право,
а також покажемо це на прикладах

94	Календар бухгалтера

по зарплаті
95	Сплата ЄСВ залежно від розміру
доходу та доплата до рівня
мінімальної зарплати
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон про аудиторську діяльність
Закон України
від 21.12.2017 р.
№ 2258-VIII

Ухвалено Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на заміну Закону України «Про аудиторську
діяльність». Новий документ визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні
та регулює відносини, що виникають під час її провадження. Закон
набрав чинності 01.01.2018 р. та вводиться в дію з 01.10.2018 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Допомога на працевлаштування від держави
Постанова
від 31.01.2018 р. № 33

Уряд затвердив Критерії оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій
працівників та створення нових робочих місць. У цьому випадку не
йдеться про надання допомоги на виконання якогось конкретного
закону, як, наприклад, Закону про зайнятість щодо компенсації
ЄСВ за створення нових робочих місць. Критерії розроблено на
виконання ст. 6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» від 01.07.2014 р. № 1555-VII. Тому п. 6 Критеріїв
визначено, що один і той самий суб’єкт господарювання може бути
отримувачем державної допомоги за кількома програмами державної
та/або індивідуальної державної допомоги.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування зарплати практикантів
Індивідуальна податкова
консультація
від 05.02.2018 р.
№ 456/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що якщо дохід у вигляді зарплати, який виплачується
студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки ЄСВ за умови відпрацювання всіх робочих
днів звітного місяця.

Оподаткування подарунка від юрособи
Індивідуальна податкова
консультація
від 02.02.2018 р.
№ 439/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що не включається до оподатковуваного доходу
фізособи вартість подарунків, наданих юридичною особою, яка
в розрахунку на місяць не перевищує 25 % мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 р. —
930,75 грн). Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то вся їх вартість оподатковується ПДФО як додаткове благо
із застосуванням «натурального» коефіцієнта. Це роз’яснення йде
в розріз із думкою про те, що якщо вартість подарунка перевищує
25 % мінімальної зарплати, то оподатковувати потрібно суму перевищення.
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Затримка у відрядженні й оподаткування витрат
Індивідуальна податкова
консультація
від 31.01.2018 р.
№ 369/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що не є доходом у вигляді додаткового блага працівника сума відшкодованих йому у встановленому законодавством
порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, в т. ч.
витрат на проїзд працівника з місця відрядження в разі затримки,
за умови наявності підтвердних документів, передбачених пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ. Водночас якщо працівник відбув у відрядження не
з основного місця роботи, а з місця відпочинку, що підтверджується
транспортним квитком, який придбаний роботодавцем за власний
рахунок, то вартість цього квитка оподатковується ПДФО на загальних підставах як додаткове благо.
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Обчислення «лікарняних» за договором ЦПХ
Лист від 17.12.2017 р.
№ 571/0/86-17/218

Як відомо, із жовтня минулого року відповідно до ст. 30 Закону Украї
ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV особи, які працюють на умовах цивільноправового договору, мають право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, що призначаються та надаються за основним
місцем роботи (діяльності). Питання залишається за малим: який
механізм обчислення та надання допомог? В адресованому ФСС
листі Мінсоцполітики роз’яснює, як це мало б бути на його думку.
Очевидно, йдеться про службову переписку щодо підготовки змін
до нормативних актів з питань обчислення середнього заробітку
для здійснення страхових виплат.
Детальніше — на с. 87 цього номера журналу

Неповний робочий час і скорочення роботи напередодні святкових
Лист від 22.12.2017 р.
№ 2960/0/107-17/284

Усталеною вважається позиція, що якщо особа працює неповний
робочий час, то у передсвятковий день робота на одну годину не
скорочується. Проте робота на умовах неповного робочого часу
буває різною: неповний робочий день, неповний робочий тиждень
або їх поєднання. Чи скорочується у передсвятковий день робота
на одну годину для осіб, які працюють неповний робочий час, але
у передсвятковий день працюють повний робочий день? На думку
Мінсоцполітики, якщо в передсвятковий день тривалість робочого
часу становить 8 годин, то цього дня доцільно все ж скоротити
тривалість роботи на одну годину.

Пропорційне нарахування зарплати
Лист від 27.12.2017 р.
№ 2993/0/101-17

Роз’яснюється, що якщо працівник не відпрацював установлену
норму робочих днів, то зарплата нараховується пропорційно дням,
а якщо встановлену норму робочих годин — пропорційно годинам.
Додамо, що гранична норма робочого часу становить 40 годин на
тиждень.
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Квота для працевлаштування осіб передпенсійного віку
Лист від 16.11.2017 р.
№ 718/0/126-17/241

Надано відповіді на низку запитань стосовно запровадження квот
для роботодавців з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб
для працевлаштування осіб передпенсійного віку. Роз’яснюється, що:
• вимога щодо виконання квоти поширюється лише на підприємства, установи та організації; на фізичних осіб — підприємців ця
норма не поширюється;
• середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік
для цілей виконання квоти обчислюється шляхом підсумовування
середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці звітного року та ділення одержаної суми на 12;
• у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти
для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій
ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VІ, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану
відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти
у двократному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення;
• оскільки квота запроваджена з 01.01.2018 р., то першим звітним роком буде 2018 р.

День звільнення за строковим договором
Лист від 05.01.2018 p.
№ 9/0/22-18/134

Роз’яснюється питання щодо дня звільнення працівника, який
працює за строковим трудовим договором. Як відомо, проблема
в таких випадках полягає у визначенні останнього дня роботи, коли
з працівником слід провести остаточний розрахунок, особливо якщо
останній день строку договору припадає на вихідний. У листі зазначається, що роботодавець, на думку Мінсоцполітики, має провести
остаточний розрахунок і видати трудову книжку в останній робочий
день, при цьому днем звільнення має бути останній день, визначений
строковим трудовим договором.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Виплата допомоги в разі ліквідації підприємства
Постанова від 10.10.2017 р.
№ 54

Затверджено Порядок надання матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи,
організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або незалежної професійної діяльності. Йдеться
про виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи
догляд за хворою дитиною); допомоги по вагітності та пологах;
допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних
та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). Їх
виплачуватимуть органи ФСС за місцем обліку ліквідованого
роботодавця. Порядок набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
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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 Олена МОРЄВА,
економіст

Доплата за проведення
профілактичних щеплень
Сестра медична закладу дошкільної
освіти залучається до проведення
профілактичних щеплень. Чи оплачується додатково така робота, оскільки
працівник працює з вакцинами?
Медичним працівникам закладів освіти оплата праці провадиться згідно
з Умовами оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, затвердженими спільним
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства охорони
здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519
(далі — Умови), виходячи з посадового
окладу з урахуванням підвищень, доплат та
надбавок, передбачених вказаними Умова-

ми. Конкретні розміри доплат, надбавок та
інших виплат затверджуються керівником
закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати.
Профілактичні щеплення проводяться
в кабінетах щеплень, які створюються та
діють при медичних кабінетах закладів дошкільної освіти відповідно до Положення
про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ
України від 16.09.2011 р. № 595.
Для здійснення вакцинації можуть бути
задіяні лише ті медичні працівники (лікар,
фельдшер, молодший спеціаліст з медичною
освітою), які пройшли спеціальну щорічну
підготовку та володіють правилами організації та технікою проведення щеплень,
а також навичками надання невідкладної
допомоги в разі розвитку післявакцинальних
реакцій/ускладнень.
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Діючі умови оплати праці у зв’язку зі
шкідливими та важкими умовами праці передбачають сестрам медичним підвищення
посадових окладів (ставок заробітної праці) за роботу в дитячих садках, ясла-садках,
закладах для дітей з вадами розумового розвитку та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки на 25 %
(пп. 1.7 додатка 3 Умов).
Відповідно до пп. 3.4.5 Умов робітникам
закладів охорони здоров’я, зайнятим на
роботах зі шкідливими і важкими умовами
праці, установлюється доплата в розмірі до
12 % посадового окладу (тарифної ставки).
Перелік робіт із шкідливими й важкими
умовами праці, на яких установлюються
такі доплати, наведений у додатку 6 Умов.
Наголосимо, що підставою для надання
цієї доплати є:
• атестація робочих місць за умовами
праці;
• віднесення робіт, професій і посад до
категорії зі шкідливими й важкими умовами
праці.
Зверніть увагу, що доплата до 12 % посадового окладу (тарифної ставки) установлюється тільки робітникам (пп. 3.4.5 Умов)
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закладів охорони здоров’я. До цієї категорії
працівників згідно з Випуском 78 «Охорона
здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників належать,
зокрема, дезинфектори, молодші медсестри,
санітарки-прибиральниці. Зауважимо, що
така доплата встановлюється працівнику
і в разі одержанння ним 10-відсоткової доплати за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів.
Підсумовуючи викладене, доходимо вис
новку, що доплата або підвищення посадового окладу за проведення профілактичних
щеплень чинними умовами оплати праці
не передбачені, натомість на час масового
їх проведення сестрам медичним може бути
встановлено надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу. Установлюється така надбавка
згідно з наказом керівника закладу за виконання різноманітної за складом роботи,
нелегкої для рішення й виконання, яка потребує уваги, зосередженості, додаткових зусиль
і часу, залежно від завдань, що стоять перед відповідним підрозділом (працівником), у разі якісного виконання посадових
обов’язків.

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

Зміна місцезнаходження
структурного підрозділу

жати їх про зміну істотних умов праці за
ст. 32 КЗпП?

Підприємство має у своєму складі
такі структурні підрозділи: офіс та
виробничий цех. Виробничий цех
змінює місцезнаходження (обладнання
переводиться з обласного центру в село
поблизу нього), тому підприємство возитиме працівників на роботу в інший
населений пункт. Чи потрібно поперед-

Так, працівників необхідно попереджати про зміну істотних умов
праці. Ця норма передбачена ст. 32
КЗпП. Оскільки її застосування на практиці викликає труднощі, наведемо й інші
норми цієї статті та пояснимо, чому потрібно посилатися саме на третю її частину.
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У частині першій ст. 32 КЗпП йдеться
про можливість переведення працівника на
роботу в іншу місцевість. Воно стосується
випадків, коли змінюється місцерозташування роботи працівника у зв’язку із зміною
населеного пункту, де розміщуватиметься
підприємство (структурний підрозділ, відділ, цех тощо). Тобто для працівника змінюється його робоче місце, але при цьому
підприємство залишатиметься тим самим.
Логічно, що цей варіант можна використати
в ситуації, наведеній у запитанні, однак для
працівників, переведених в іншу місцевість,
законодавством передбачено низку гарантій
та компенсаційних виплат. До них належать
оплата вартості проїзду працівника і членів
його сім’ї; оплата витрат на перевезення
майна; виплата добових за час перебування
в дорозі; одноразова допомога на самого
працівника і на кожного члена сім’ї, який
переїжджає; заробітна плата за дні збору
в дорогу та влаштування на новому місці
проживання, але не більше шести днів, а
також за час перебування в дорозі. Згадані
вище гарантії передбачені частиною другою
ст. 120 КЗпП, але, як випливає із викладеної
в запитанні ситуації, на працівників, для
яких змінюється їх робоче місце, вони не
поширюються.
Навіть якщо застосовувати поняття місцевості, що міститься в постанові КМУ «Про
гарантії та компенсації при переїзді на роботу
в іншу місцевість» від 02.03.1998 р. № 255
(тобто що інша місцевість — це інший населений пункт), село біля обласного центру
може входити, а може й не входити до складу
обласного центру відповідно до встановленого територіального поділу. Але при можливому використанні частини першої ст. 32
КЗпП переведення на роботу в іншу місцевість суперечитиме ст. 120 КЗпП, а отже, її
застосування не є однозначним.
Крім того, якщо у штатному розписі місцерозташування цеху не відображається,
постає питання щодо раціональності видання
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наказу про таке переведення (за умови якщо
все ж таки його оформляти) та внесення запису до трудової книжки.
Тому доцільність застосування частини першої ст. 32 КЗпП, тобто оформлення
переведення працівника на роботу в іншу
місцевість, відсутня.
Якщо в роботодавця постає питання, чи
не є це переміщенням, зауважимо, що переміщенням вважається доручення працівникові виконання роботи на іншому робочому
місці (на іншому механізмі або агрегаті) або
в іншому структурному підрозділі підприємства за умови виконання функціональних
обов’язків у межах спеціальності або посади, обумовленої трудовим договором. І для
цього встановлена лише одна вимога — цей
структурний підрозділ (відділ, цех тощо) має
розташовуватися в тій же місцевості. Оскільки
місцевість змінюється — переміщенням це
оформити не можна.
Однак застосування частини третьої ст. 32
КЗпП у розрізі зміни істотних умов праці
є досить прийнятим. Далі пояснимо, чому.
Зміна істотних умов праці допускається
тільки у випадках зміни в організації виробництва та праці. У випадку, описаному
в запитанні, зміною в організації виробництва та праці виступає переведення обладнання з обласного центру в село поблизу нього.
Окрім цього, зауважимо, що якщо змін в організації виробництва та праці немає, роботодавець не вправі змінювати істотні
умови праці.
Оскільки проведення роботодавцем заходів щодо змін в організації виробництва
та праці — виключне його право й ці зміни
не повинні означати власне примушення до
праці, що заборонено ст. 43 Конституції України, проблема погодження з працівниками
зміни істотних умов їх праці, що виникають
через зміни в організації виробництва та
праці, вирішується шляхом попередження
працівників за два місяці про майбутні зміни
істотних умов праці.
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Згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП
зміною істотних умов праці є зміна: систем
та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного
робочого часу, суміщення професій, зміна
розрядів і найменування посад та інших.
У вищевказаних варіантах прямої норми,
яка б давала змогу застосовувати це правило для зміни робочого місця, немає, проте
є нюанс, який дозволяє зміну робочого місця
відносити до істотних умов праці. Маємо
на увазі те, що до істотних умов праці, що
можуть змінюватися у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці, належать
і інші умови.
Додатково слід наголосити, що робоче
місце — це частина виробничого простору
одного або групи працівників, оснащена
основним і допоміжним технологічним обладнанням, інвентарем, інструментом тощо
та яка має чітке місцезнаходження. А тому
якщо його розташування (зміна місцевості
в даному випадку) змінюється, змінюються
й істотні умови праці для працівника.
Окрім цього, підтвердженням правильності застосування цієї статті є те, що у зв’язку
із змінами в організації виробництва та
праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Через
те що посада працівника не змінюється,
застосування частини третьої ст. 32 КЗпП
є більш ніж прийнятною.
Отже, як було вказано вище, працівники,
істотні умови праці яких змінюються, персонально попереджаються про дату таких
змін. Це має відбутися не пізніше ніж за два
місяці до їх запровадження. Законодавчо
форма попередження не визначена, проте,
на думку автора, воно має бути оформлене
письмово. Це слугуватиме доказом того, що
працівник отримав пропозицію продовжити
роботу після зміни робочого місця.
Працівник може погодитися на це та продовжити роботу на новому робочому місці,
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але може й відмовитися від продовження
роботи. Наслідком відмови є звільнення на
підставі п. 6 ст. 36 КЗпП з виплатою вихідної
допомоги в розмірі не менше середнього
місячного заробітку згідно зі ст. 44 КЗпП.
Відповідно до трудової книжки працівника
вноситься запис, що має збігатися із формулюванням підстави звільнення в тексті
наказу.

Розширення назви професії
за наслідками атестації
Чи має підприємство право за результатами атестації робочих місць
за умовами праці розширити
у штатному розписі назву професії згідно
з Класифікатором професій для уточнення виконуваної роботи. Наприклад,
професію «Водій автотранспортних засобів» до «Водій автотранспортних засобів
КАМАЗ 5410-Е»?
Під час укладення трудового договору
роботодавець повинен проінформувати працівника під підпис про
наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
можливі наслідки їх впливу на здоров’я,
а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно
до чинного законодавства й колективного
договору (ст. 29 КЗпП, частина друга ст. 5
та ст. 7 Закону України «Про охорону праці»
від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ).
Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність/відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
включити до колективного договору перелік
пільг за роботу в шкідливих умовах, норми
забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження
виконуються в рамках атестації робочих
місць за умовами праці.
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Проведення атестації є обов’язковим для
всіх підприємств і організацій незалежно
від форм власності й господарювання, де
технологічний процес, використовуване
обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо
впливати на стан здоров’я працівників.
До обов’язків працівника відділу кадрів
у ході проведення атестації, серед іншого,
належать:
• визначення кола працівників, які підлягають черговій атестації,
• встановлення на підставі Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників відповідності назв професій
і посад працівників, зайнятих на цих робочих
місцях, характеру фактично виконуваних
робіт;
• здійснення розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із
шкідливими та важкими умовами праці;
• підготовка проекту наказу про результати проведення атестації робочих місць за
умовами праці тощо.
Прямої норми щодо відображення у штатному розписі посади, яка відповідатиме Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП),
немає, адже, як відомо, штатний розпис на
підприємствах недержавної форми власності
розробляється в довільній формі самостійно
на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів. Проте КП рекомендовано
під час утворення нових назв професій та
посад застосовувати професійні назви робіт,
що наведені в ньому.
Звичайно, для працівника, який працює
водієм на автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е»,
помилки в обранні такої назви професії, як
«Водій автотранспортних засобів» (код КП
8322), немає. Однак атестація спрямована на
встановлення характеру фактично виконуваних робіт, а тому для уточнення, розширення
професії «Водій автотранспортних засобів»
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на «Водій автотранспортних засобів КАМАЗ
5410-Е» не суперечитиме нормам КП. Нагадаємо, що за допомогою примітки 2 додатка В до КП можна розширити професійну
назву роботи уточнювальними словами.
Окрім цього, доцільно зауважити, що автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е» належать до
вантажних, що призначені для перевезення
вантажів, дозволена максимальна маса яких
становить від 3500 до 7500 кг і більше, тому
назву професії «Водій автотранспортних
засобів» для приведення її у відповідність
з КП можна розширити шляхом застосування уточнювальних слів «категорії «C1» або
«С». Тож професійна назва роботи може бути
такою: «Водій автотранспортного засобу
категорії «C1» або «Водій автотранспортного
засобу категорії «С» залежно від максимально
дозволеної маси для перевезення вантажу
з незмінним кодом КП 8322 відповідно до
професії «Водій автотранспортних засобів».

Попередження про
перейменування посади
Чи є зміною істотних умов праці та
чи попереджати працівника за два
місяці в разі зміни назви посади за
результатами атестації без зміни посадових обов’язків з «Інженер-технолог» (код
КП 2149.2) на «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2)?
Як було зазначено в попередній відповіді на запитання, атестація робочих
місць за умовами праці спрямована
на встановлення відповідності назв професій і посад працівників, зайнятих на цих
робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. Тож у разі приведення назви
посади «Інженер-технолог» (код КП 2149.2)
у відповідність із виконуваними роботами,
характерними для посади «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2), слід
першу посаду перейменувати.
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Зауважимо, що в даному випадку під
час утворення назви професії роботодавець
швидше за все припустився помилки обираючи посаду «Інженер-технолог», а атестація
робочих місць цю помилку виявила, що й зумовило перейменування згаданої посади.
Про перейменування посад ідеться в частині третій ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку
зі змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці
за умови продовження роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Про зміну істотних умов праці працівник
повинен бути повідомлений не пізніше ніж
за два місяці. А найменування (назва) посади
є однією з істотних умов праці.
Зауважимо, що зміни істотних умов праці можуть проводитися за наявності змін
в організації виробництва та праці. Згідно
з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зміною
в організації виробництва та праці визнається
раціоналізація робочих місць, введення нових
форм організації праці, в т. ч. перехід на бригадну або індивідуальну форму, впровадження
передових методів, технологій тощо.
Однак слід наголосити, що в разі перейменування посад для приведення їх у відповідність із КП такі зміни не відбуваються.
Тож якщо перейменування посади зумовлено
винятково необхідністю приведення назви
посади у відповідність до чинного КП, а не
змінами в організації виробництва та праці,
на такі випадки обов’язок роботодавця попереджати працівника про такі зміни за два
місяці не поширюється.
Зважаючи на це, перейменування посади
із попередженням працівника про це за два
місяці, на думку автора, є недоцільним. Також
це підтверджується тим, що зміна назви посади відбувається при продовженні роботи
за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою й зміст трудової функції за цією
посадою не змінюється.
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Тотожність назв посад
у штатному розписі
та трудовій книжці
Чи мають збігатися назви професій
у штатному розписі й трудовій книжці та чи вносити зміни до трудових
книжок у разі розбіжностей професійних
назв робіт у згаданих документах?
Штатним розписом є документ, що
встановлює структуру, штати та посадові оклади (тарифні ставки) працівників підприємства. У штатному розписі
зазвичай містяться назви посад (професій),
чисельність персоналу та оклади (ставки) за
кожною посадою (професією).
Штатний розпис розробляється на основі
чинної структури й чисельності, положення
з оплати праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема КП.
Класифікатором професій передбачено,
що на підприємствах записи про роботу
вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до
професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б КП.
Водночас відповідно до Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці,
Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України
від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), записи в трудову книжку про назву
роботи, професії (посади), на яку прийнятий
працівник, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у КП.
Згідно з п. 2.5 Інструкції № 58 з кожним
записом, який вноситься до трудової книжки
на підставі наказу про призначення на роботу,
переведення та звільнення, роботодавець
зобов’язаний ознайомити працівника під
підпис в особовій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової
книжки (вкладиша). Тож якщо змінюється
назва посади (професії) у штатному розписі,
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на підставі наказу роботодавця до трудової
книжки мають вноситися зміни.
У свою чергу, порядок виправлення неправильних чи неточних записів, внесених
до трудової книжки, визначено п. 2.6,
2.8–2.10 Інструкції № 58. Так, у разі ви-
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явлення неправильного або неточного
запису відомостей про роботу виправлення виконує роботодавець, який зробив
відповідний запис. Виправлені відомості
про роботу мають повністю відповідати
оригіналу наказу1.

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

Переведення на іншу посаду, якщо
займана не відповідає КП
Штатний розпис підприємства, на
якому працівник виконує роботи
за професією «Водій-експедитор»,
що не відповідає КП, приводиться у відповідність до КП, оскільки він містить дві
назви робіт — «Водій» та «Експедитор».
Чи можна встановити такому працівнику
суміщення та чи обов’язково проводити
доплату і в якому розмірі?
Так, Національним класифікатором
України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010, затвердженим нака
зом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 р. № 327 (далі — КП), передбачено
дві окремі професії — водія та експедитора.
Згідно з КП професія «Водій автотранспортних засобів» має код 8322, а професія
«Експедитор транспортний» — 6422. Ці професії належать до різних категорій, зокрема,
водій — це робітник, а експедитор — фахівець. Різні у них і кваліфікаційні вимоги
та посадові обов’язки: водій має керувати
транспортним засобом, перевіряти та забезпечувати його належний технічний стан,
заправляти, виконувати вимоги правил дорожнього руху тощо, а експедитор — прий
мати та здавати товари (вантажі) зі складу та
на склад, оформляти супровідні матеріали,

здійснювати супроводження товарів (вантажів) під час перевезення.
Зважаючи на те, що посади у штатному
розписі мають відповідати професійним наз
вам робіт за КП, підприємству насамперед
необхідно внести зміни до штатного розпису
і замість посади «Водій-експедитор» ввести
дві окремі посади — «Водій автотранспортного засобу» та «Експедитор». Такі дії оформлюються відповідним наказом про внесення
змін до штатного розпису. Також необхідно
внести зміни до посадових інструкцій.
Наступним кроком є переведення працівника на одну з посад та покладення на
нього виконання обов’язків (суміщення) за
іншою. І хоча за КП експедитор має більш
високу кваліфікаційну категорію (фахівець),
ніж водій (робітник), зазвичай працівника
переводять на посаду водія з одночасним
виконанням обов’язків експедитора.
Оскільки в такому разі відбувається зміна
істотних умов праці (зміна найменування
1 Додамо, що в журналах «Заробітна плата» № 7/2014,
с. 99 та № 5/2015, с. 12 розглядалися питання щодо впливу
найменування посади (професії) у трудовій книжці на призначення пенсій. Відповідаючи на запитання, фахівець органів
ПФУ зазначив, що для працівника назва посади в трудовій
книжці дуже важлива, тільки якщо є підстави для призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Для отримання такої
пенсії назва посади має відповідати Спискам № 1 і 2. Але це
жодним чином не означає, що інші записи про роботу в трудову книжку можна вносити без дотримання вимог Інструкції
№ 58 чи КП, хоча на призначення пенсії ці порушення істотно
не вплинуть.
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посади та суміщення), то відповідно до ст. 32
КЗпП працівник має бути повідомлений про
це не пізніше ніж за два місяці. Але якщо
він напише заяву про переведення на одну
із посад та виконання обов’язків за іншою,
то не потрібно буде чекати два місяці: переведення та покладення обов’язків можна
оформити одним наказом у день її подання.
Також у наказі в обов’язковому порядку
слід вказати і про доплату за суміщення.
Згідно з частиною другою ст. 105 КЗпП розмір доплати встановлюється на умовах, передбачених колективним договором. Це
пов’язано з тим, що на законодавчому рівні розмір такої доплати встановлено лише
працівникам підприємств, що фінансуються
з бюджету, а всі інші підприємства визначають його самостійно. Текст наказу може
бути, наприклад, такого змісту:
«1. Перевести Петренка Петра Петровича, за його згодою, на посаду водія автотранспортного засобу з 1 березня 2018 р.
з окладом згідно зі штатним розписом.
2. Доручити Петренку Петру Петровичу,
водію автотранспортного засобу, за його
згодою, без увільнення від основної роботи,
обумовленої трудовим договором, виконання
додаткової роботи на умовах суміщення
за посадою експедитора транспортного
з 1 березня 2018 р. із щомісячною доплатою
в розмірі 40 % посадового окладу експедитора
за штатним розписом.
Підстави: 1. Наказ про внесення змін до
штатного розпису від 26.01.2018 р. № 21.
2. Заява Петренка П. П. від 28.01.2018 р.».

Доплата до мінімальної
зарплати працівнику
з погодинною оплатою праці
Охоронець працював за сумісницт
вом на умовах неповного робочого
часу. Доплата до мінімальної зарплати не проводилася, оскільки оклад був
вищим за мінімальну зарплату. Тепер він
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звільнився з роботи за сумісництвом і став
основним працівником з погодинною
оплатою праці. На який розмір мінімальної зарплати — місячний чи годинний —
слід орієнтуватися під час нарахування
йому зарплати?
Відповідно до п. 2 постанови КМУ
«Про визначення та застосування
мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі» від 05.058.2010 р. № 330 на
підприємствах (незалежно від форми власності) у разі встановлення в колективному
договорі або за погодженням із профспілкою
погодинної оплати праці із застосуванням
відповідних нормованих завдань та обліку
фактичного робочого часу застосовується
мінімальна заробітна плата в погодинному
розмірі.
Оскільки в згаданому випадку працівнику
встановлюється погодинна оплата праці, відповідно, під час нарахування йому заробітної
плати слід орієнтуватися на мінімальну зар
плату в погодинному розмірі і вже виходячи
з неї проводити/не проводити доплату.
Мінімальна зарплата в погодинному розмірі розраховується із двох величин: розміру
мінімальної заробітної плати на місяць та
середньомісячної норми тривалості робочого
часу за рік за 40-годинного робочого тижня.
У 2018 р. мінімальна заробітна плата згідно
із Законом про Держбюджет-2018 на місяць
становить 3723 грн, а мінімальна зарплата
в погодинному розмірі (тобто з розрахунку
на одну годину) — 22,41 грн.
Щоб розрахувати місячний розмір мінімальної заробітної плати для працівників
з погодинною оплатою праці, необхідно помножити мінімальну зарплату в погодинному
розмірі на місячну норму робочого часу.
Наприклад:
1) у лютому 2018 р. місячна норма робочого часу за 40-годинного робочого тижня —
160 год., а отже, мінімальна заробітна плата
для працівників з погодинною оплатою праці
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за лютий 2018 р. становить 3585,60 грн
(22,41 грн × 160 год.);
2) у березні 2018 р. місячна норма робочого часу за 40-годинного робочого тижня —
167 год., а отже, мінімальна заробітна плата
для працівників з погодинною оплатою праці
за березень 2018 р. дорівнює 3742,47 грн
(22,41 грн × 167 год.).
Як бачимо, для працівників з погодинною
оплатою праці місячний розмір мінімальної заробітної плати змінюється щомісяця
залежно від норми робочого часу та може
бути меншим або більшим, ніж 3723 грн.
При цьому якщо працівник, до якого застосовується мінімальна зарплата в погодинному
розмірі, працює за основним місцем роботи,
то мінімальна сума ЄСВ розраховується виходячи із мінімальної зарплати на місяць,
а якщо за сумісництвом — то з фактично
нарахованої заробітної плати незалежно
від її розміру (лист ДФСУ від 05.06.2015 р.
№ 11853/6/99-99-17-03-03-15).

Відображення у ф. № 1ДФ
матеріальної допомоги пенсіонеру
Підприємство вдруге протягом року
надало матеріальну допомогу на
лікування пенсіонеру, яка була оподаткована. З якою ознакою доходу — «126»
чи «127» — відображати таку допомогу
в розрахунку за ф. № 1ДФ?
Матеріальна допомога може надаватися роботодавцем як працівникам,
так і стороннім фізичним особам,
які не перебувають у трудових відносинах
із підприємством. Для цілей оподаткування матеріальна допомога поділяється на
цільову та нецільову: цільова надається під
визначені умови та напрями використання,
а нецільова — без встановлення таких умов.
І хоча в запитанні вказано, що підприємство
надало пенсіонеру матеріальну допомогу на
лікування, навряд чи воно вимагатиме від
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нього підтвердження фактичного використання коштів якимись документами, тому
вважатимемо, що це нецільова благодійна
допомога.
Згідно з пп. 170.7.3 ПКУ, якщо сукупна
сума нецільової благодійної допомоги, наданої резидентом— юрособою на користь
платника податку протягом звітного податкового року, не перевищує граничного
розміру доходу (розмір місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн), то вона не включається до
оподатковуваного доходу такого платника.
Оподаткуванню підлягає лише сума перевищення допомоги над вказаним розміром.
Отже, у 2018 р. сума нецільової благодійної допомоги в розмірі, що не перевищує
2470 грн, не оподатковується, а сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО
(18 %) та ВЗ (1,5 %). Але незалежно від (не)
оподаткування надану фізичній особі матеріальну допомогу необхідно відобразити
в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.
Так, надана матеріальна допомога в розмірі, що не перевищує у 2018 р. суму 2470 грн,
відображається з ознакою доходу «169».
Щодо тієї частини допомоги, яка перевищує вказаний розмір і оподатковується, то
в роз’ясненнях податківців зустрічаються
дві ознаки: «126» — додаткове благо та
«127» — інші доходи.
На думку автора, більш коректною є ознака доходу «127», оскільки незалежно від
того, оподатковується чи ні матеріальна допомога, вона залишається саме допомогою,
а не додатковим благом (особливо якщо
вона надається на лікування).
Також підприємству варто нагадати пенсіонеру, що він зобов’язаний буде в наступному
році подати річну податкову декларацію
про доходи із зазначенням суми отриманої
матеріальної допомоги, оскільки вона перевищує встановлений граничний розмір.
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Перенесення перевірки в разі
хвороби головного бухгалтера
Підприємство попередили про планову документальну перевірку,
але за день до її початку захворіла головний бухгалтер. Перевіряючим
зателефонували й повідомили про це,
однак вони зауважили, що почнуть у запланований термін, оскільки в них затверджений план-графік перевірок. Чи
має переноситися термін перевірки в разі
хвороби головного бухгалтера?
Здійснення перевірок платників податків регулюється нормами глави 8 ПКУ та Методичними рекомендаціями щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПА України від
14.04.2011 р. № 213 (далі — Методичні рекомендації). Цими документами перенесення
планової документальної перевірки передбачено у двох випадках:
• якщо платник податків (посадові особи
платника податків або його законні уповноважені представники) відсутній за місцезнаходженням або місцем проживання (п. 1.8
Методичних рекомендацій);
• якщо під час проведення перевірки від
платника податків надходить повідомлення
про втрату, пошкодження, знищення документів або вилучення їх правоохоронними
органами, у зв’язку з чим проведення перевірки є неможливим (п. 1.15 Методичних
рекомендацій, п. 44.5 ПКУ).

РЕКЛАМА
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У зазначених випадках складається акт
довільної форми, у якому викладається причина неможливості проведення або продов
ження перевірки в терміни, вказані в направленні. У подальшому контролюючий
орган виписує нове направлення та видає
новий наказ про перевірку із зазначенням
нової дати початку.
Інших випадків перенесення планової
документальної перевірки не передбачено,
а це означає, що хвороба головного бухгалтера не є підставою для її перенесення.
Відмовити у проведенні перевірки платник
податків має право, лише якщо посадова
особа контролюючого органу не пред’явила
відповідних документів (направлення на
проведення перевірки, копію наказу конт
ролюючого органу, службове посвідчення)
або пред’явила, але документи були оформлені з порушенням (абзац шостий п. 81.1 ПКУ).
Якщо всі документи в нормі, то у платника
податків немає підстав для відмови у проведенні перевірки, а головного бухгалтера
необхідно тимчасово замінити.
Як правило, установчими документами
підприємства передбачено покладання на
іншу особу організаційно-розпорядчих або
адміністративно-господарських обов’язків
на випадок відсутності керівника та головного бухгалтера з причин перебування їх
у відпустці, відрядженні, через тимчасову
непрацездатність тощо. Якщо ж цього немає
в установчих документах, то керівник підприємства має видати наказ про призначення
особи, уповноваженої на виконання функцій
головного бухгалтера на час його хвороби.
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ОПЛАТА ТРУДА

Індексація доходів
працівників

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання індексації доходів працівників. Публікуємо відповіді
на запитання, що надійшли під час вебінару

Відповідно до штатного розпису підприємства працівнику встановлено
посадовий оклад у розмірі мінімальної зарплати. З 01.01.2018 р. його посадовий оклад було підвищено з 3200,00
до 3723,00 грн. При цьому працівнику
встановили неповний робочий час (0,5 окладу), і отримуватиме він, відповідно,
лише 1861,50 грн. Як у такому разі індексувати його зарплату?
Абзацами першим та другим п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078
(далі — Порядок № 1078), встановлено, що
в разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що
здійснюються відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, значення індексу споживчих цін
у місяці, в якому відбувається підвищення,

приймається за 1 або за 100 %. У такому разі
для проведення подальшої індексації обчислення індексу споживчих цін здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
зазначених грошових доходів населення.
Отже, у випадку, що розглядається, січень
2018 р. стає базовим місяцем, в якому зар
плата не індексується. Обчислення індексу
споживчих цін для подальшої індексації
розпочинається з лютого 2018 р.
Враховуючи те, що працівник працюватиме неповний робочий час, сума індексації
визначатиметься йому із розрахунку повного
робочого часу, а виплачуватиметься пропор
ційно відпрацьованому часу (абзац сьомий
п. 4 Порядку № 1078).
У штатному розписі підприємства
за професією продавця передбачено п’ять штатних одиниць, одна
з яких вакантна. Працівницю прийнято на
вакантне місце з 12.02.2018 р. Який місяць
буде базовим у разі індексації її зарплати?
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Пунктом 10² Порядку № 1078 встановлено, що для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації здійснюється
з місяця, наступного за місяцем підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку
займає працівник.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні,
базовим місяцем у разі проведення індексації
заробітної плати працівниці, яку прийнято
на вакантну посаду, є місяць підвищення
посадового окладу за цією посадою.

порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ
та положеннями Порядку № 1078 (п. 5 Порядку № 1078).
Отже, з огляду на зазначене, у випадку, що розглядається, підприємство може
самостійно визначити умови проведення індексації в колективному договорі або
в іншому документі, який встановлює умови
оплати праці його працівників.

У штатному розписі підприємства
значилися дві посади: «Агент рек
ламний» та «Агент торговельний»,
які об’єднали в одну — «Агент комерційний». Відповідно працівники, які працювали на посадах «Агент рекламний» та
«Агент торговельний», працюватимуть
тепер на посаді «Агент комерційний». Чи
зміниться в такому разі базовий місяць
для розрахунку індексації їх зарплати?

Працівник підприємства обіймав
посаду провідного інженера з посадовим окладом 5200,00 грн.
З 15.02.2018 р. його переведено на посаду
головного інженера з посадовим окладом
6700,00 грн. Таким чином, у працівника
підвищилася кваліфікаційна категорія.
При цьому посадові оклади на підприємстві не переглядались. Чи змінюється
в такому разі базовий місяць для розрахунку індексації його зарплати?

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078
у разі підвищення тарифних ставок
(окладів), пенсій або щомісячного
довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно
до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, значення
індексу споживчих цін у місяці, в якому
відбувається підвищення, приймається за
1 або за 100 %. Для проведення подальшої
індексації обчислення індексу споживчих
цін здійснюється з місяця, наступного за
місяцем підвищення зазначених грошових
доходів населення. Таким чином, базовим
місяцем буде місяць, в якому відбувається
підвищення посадових окладів вказаних
працівників.
При цьому працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із
зростанням рівня інфляції провадиться в

Згідно з п. 10² Порядку № 1078 для
працівників, яких переведено на іншу
роботу на тому самому підприємстві,
в установі або організації, обчислення індексу
споживчих цін для проведення індексації
здійснюється з місяця, наступного за місяцем
підвищення тарифної ставки (посадового окладу) за посадою, на яку переведено
працівника.
Якщо у працівника в результаті переведення на іншу посаду індивідуально підвищилась кваліфікаційна категорія, але при
цьому на підприємстві не переглядались
посадові оклади, то обчислення індексу
споживчих цін необхідно здійснювати з місяця, наступного за місяцем підвищення
посадового окладу за посадою, на яку переведено працівника.
Отже, у випадку, описаному в запитанні,
базовий місяць не змінюється.
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Прийняття на одну посаду —
звільнення з іншої:
c. 19
приводимо до ладу

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Прийняття

на одну посаду —
звільнення з іншої:
приводимо до ладу
Інколи працівники, які на підприємстві ведуть кадрове діловодство, припускаються помилок. Такі ситуації можуть виникати
в разі невисокого рівня професійної підготовки фахівця або
ведення кадрової документації бухгалтером, секретарем або ж
іншим працівником, який не має певного досвіду, освіти чи не
повною мірою володіє відповідними знаннями та вміннями.
Також це може бути зумовлено неуважністю та перенесенням виконання справи, яку потрібно виконати оперативно,
на невизначений час. Через це і стаються помилки, які не
сьогодні-завтра необхідно буде виправляти. Саме про них
і йдеться в статті

19

20

ТРУДОВЕ ПРАВО

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Ситуація
Працівника прийнято на посаду голов
ного спеціаліста з передплати, за якою він
здійснює підготовку та укладання договорів
з передплатними агентствами, приймання та
обробку замовлень на передплату, проводить
передплатні кампанії, працює з базою даних
передплатників тощо. Через деякий час до
штатного розпису було внесено зміни, згідно
з якими до відділу збуту було введено посаду
менеджера із збуту відповідно до Національ
ного класифікатора України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010 (далі — КП), за якою
працівник організовує та координує збутову
діяльність згідно із замовленнями та укла
деними договорами, забезпечує постачання
продукції, що випускається тощо. Проте до
трудової книжки цього працівника зміни не
були внесені. На нову посаду він не перево
дився, запис про перейменування посади не
вносився. Працівник звільняється, у зв’язку
з чим постає запитання, з якої посади про
водити звільнення та який запис вносити
до трудової книжки?
Насамперед зауважимо, що незважаючи
на те, що функціональні обов’язки та зав
дання головного спеціаліста з передплати
та менеджера із збуту схожі, підприємству
потрібно визначитися, чи повністю вони
збігаються, чи не змінюватимуться заробітна
плата або підпорядкування тощо. Лише за
умови чіткої характеристики виконуваної
робити можна буде зробити висновок щодо
того, як діяти далі.

Варіант 1: переведення
Якщо після аналізу робіт, що виконують
ся головним спеціалістом з передплати та
менеджером із збуту, виникли розбіжності,
слід оформити переведення працівника на
іншу роботу на тому ж підприємстві.

Нагадаємо, що переведенням на іншу
роботу вважається доручення працівнико
ві роботи, що не відповідає спеціальності,
кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором (мається на увазі зміна умов
трудового договору, обумовлених під час
його укладення), та відбувається тоді, коли
змінюється трудова функція працівника
(обсяг чи характер обов’язків, розмір за
робітної плати, місце роботи та інші істотні
умови праці).
Як мало бути
Переведення може бути ініційоване як
роботодавцем, так і працівником, тож воно
можливе за бажанням однієї із сторін. Але
передувати цьому має виведення зі штат
ного розпису посади «Головний спеціаліст
з передплати» та введення посади «Менеджер
із збуту». З ініціативи роботодавця це можна
було б зробити лише за умови попередження
працівника не пізніше ніж за два місяці та за
його згодою. Як правило, таке переведення
відбувається у зв’язку зі:
• змінами в організації виробництва;
• зміною істотних умов праці.
Опосередковане роз’яснення щодо того,
що ж таке «зміни в організації виробництва»,
міститься у п. 10, 19 постанови Пленуму Вер
ховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р.
№ 9. Це, зокрема, ліквідація, реорганізація
або перепрофілювання підприємства, ско
рочення чисельності або штату працівни
ків, а також раціоналізація робочих місць,
введення нових форм організації праці,
у т. ч. перехід на бригадну форму організації
праці, і, навпаки, впровадження передових
методів, технологій тощо.
Щодо зміни істотних умов праці варто
звернути увагу на частину третю ст. 32 КЗпП.
Істотними умовами праці вважається система та розміри оплати праці, пільги, режим
роботи, встановлення або скасування непов
ного робочого часу, суміщення професій,
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зміна розрядів і найменування посад тощо.
Зауважимо, що якщо зміною істотних умов
праці є зміна найменування посади, цю
ситуацію на практиці вирішують шляхом
переведення працівника на іншу посаду.
як зазначалося вище, про переведення
з ініціативи роботодавця працівника необхід
но попередити не пізніше ніж за два місяці,
видавши відповідний наказ. Після цього
від працівника необхідно отримати згоду/
незгоду (письмову) працювати в нових умо
вах. як правило, працівник ознайомлюєть
ся з наказом, в якому й зазначає про свою
згоду/незгоду з переведенням.
Варто зазначити, що якщо працівник не по
годжується на продовження роботи в нових
умовах і якщо колишні істотні умови праці
не може бути збережено, трудовий договір
може бути припинений за п. 6 ст. 36 КЗпП.
У цьому разі працівникові виплачується
вихідна допомога в розмірі, передбачено
му колективним договором, але не менше
середньомісячного заробітку (ст. 44 КЗпП).
якщо переведення ініціюється працівни
ком, то перевести його можна в будьякий
строк, обумовлений сторонами. У цьому

разі працівник має подати заяву про пере
ведення, а роботодавець задовольняє чи
відхиляє її. У ситуації, що розглядається, рі
шення роботодавця було б позитивним. тому
мав бути виданий наказ про переведення у
строки, про які домовилися сторони. Після
цього згідно з п. 2.2 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, за
твердженої спільним наказом Мінпраці,
Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України
від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), до трудової книжки мав бути вне
сений запис про переведення.
Виходимо із ситуації, що склалася
якщо наведеного вище порядку дій не
було дотримано, для вирішення ситуації та
правомірного звільнення працівника перед
припиненням трудового договору його мож
на перевести на посаду менеджера із збуту. Це
варто робити за заявою працівника і допус
кається день у день, що не буде порушенням
законодавства про працю. нагадаємо, що за
пис про таке переведення потрібно внести до
трудової книжки (додаток 1), особової картки
ф. № П2 та інших облікових документів.
Додаток 1

Зразок внесення запису про переведення до трудової книжки

14

28

02 2018 Переведено на посаду менеджера із збуту

15

14

03 2018 Звільнено за власним бажанням,
ст. 38 КЗпП України
Начальник відділу кадрів

Лях

Наказ від
28.02.2018
№ 15-К
Наказ від
14.03.2018
№ 22-К
І. О. Лях
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Варіант 2: перейменування
посади згідно з КП
Якщо обрана раніше посада не відпові
дає КП і роботодавець дбає про відсутність
помилок у професійних назвах робіт (про
фесій), слід привести їх у відповідність до
КП. Пам’ятайте, що це можна зробити лише
за умови, якщо функціональні обов’язки
та завдання за попередньою посадою не
змінюються.
Перейменування посад для приведення
їх у відповідність до КП може відбуватися
з різних причин. Наприклад, це може бути
зумовлено затвердженням нового КП або
внесенням до нього змін, у зв’язку з виявле
ною невідповідністю назви посади КП уна
слідок помилки в наказі, через неправильне
застосування КП тощо.
Як мало бути
Із ситуації зрозуміло, що під час затвер
дження нового штатного розпису посада
приводилася у відповідність до КП. Особа,
яка займається кадровим діловодством, мала
підготувати проект наказу про переймену
вання професійної назви роботи і на його під
ставі внести зміни до відповідних документів.
Згідно з цими змінами для перейменування
професійної назви роботи необхідно було
оформити певні документи, а саме:
• наказ про затвердження штатного розпису;
• наказ про перейменування професійної
назви роботи;
• внести запис до трудової книжки.
Наголосимо, що згідно з п. 2.14 Інструкції
№ 58 записи про найменування роботи,
професії або посади, на яку прийнято пра
цівника, мають виконуватися відповідно до
найменувань професій і посад, наведених у
КП. Тобто під час обрання посади слід було
дотримуватися цих правил.
Із записами в трудовій книжці про прий
няття працівник мав бути ознайомлений під
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підпис, а отже, про перейменування посади
(оскільки змінюється її назва) також. Підпис
ставиться в особовій картці ф. № П-2 (п. 2.5
Інструкції № 58), до якої також мали бути
внесені відповідні зміни.
Згадані зміни мали б бути відображені
і в посадовій інструкції. Це передбачено п. 6
Загальних положень Довідника кваліфіка
ційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 р.
№ 336, у якому зазначено, що в разі зміни
назви підприємства, структурного підроз
ділу або посади до посадових інструкцій
вносяться відповідні зміни.
Виходимо із ситуації, що склалася
Як і в ситуації з переведенням, перейме
нувати посаду можна в переддень звільнення
або ж у день подання працівником заяви про
звільнення, адже дата звільнення та дата
подання заяви можуть не збігатися.
Інколи такі питання вирішуються шляхом видання наказу про перейменування
посади «заднім» числом. Проте слід розумі
ти, що такі дії є неправомірними та можуть
не принести бажаного результату, оскільки
внесення змін «заднім» числом може супе
речити іншій документації підприємства.
Протиріччя може виникнути і в разі,
якщо надалі помилка повторювалась у всіх
наступних документах: наприклад, посада
«Головний спеціаліст із передплати» залиша
лася в табелях, певних звітах та платіжних
документах, згідно з якими нараховувалася
заробітна плата. Тобто до звільнення в усіх
документах (у т. ч. трудовій книжці) фігурує
посада «Головний спеціаліст з передплати»,
і єдиним документом, якому не відповідає ця
посада, є штатний розпис. Варто зауважити,
що в цьому разі потрібно всюди внести зміни.
Інакше кажучи, слід привести у відповідність
не лише запис у трудовій книжці, а й в усіх
документах, у яких фігурувала посада «Голов
ний спеціаліст з передплати».
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якщо ж в усіх документах, крім трудо
вої книжки, вказана посада «Менеджер
із збуту», зміни потрібно внести лише до

неї (додаток 2). як зазначалося вище, це
робиться на підставі наказу про перейме
нування посади.

Додаток 2
Зразок внесення запису про перейменування посади до трудової книжки

14

28

15

14

02 2018 Посаду «Головний спеціаліст з передплати»
перейменовано на «Менеджер із збуту»
для приведення у відповідність до Класифікатора

Наказ від
28.02.2018
№ 15-К

професій ДК 003:2010
03 2018 Звільнено за власним бажанням,
ст. 38 КЗпП України

Наказ від
14.03.2018
№ 22-К

Начальник відділу кадрів

Який варіант обрати?
Описана вище ситуація, що склалася на
підприємстві та пов’язана зі звільненням
працівника, не надає нам усієї необхідної
інформації; до уваги слід взяти також люд
ський фактор. тож обрання варіанта виходу
з неї залежить від роботодавця. нехай вас
також не бентежить той факт, що ми роз
глянули ситуацію, пов’язану з видавничою
діяльністю, аналогічним чином слід діяти

Лях

І. О. Лях

і в інших сферах діяльності, де також часто
трапляються «схожі» посади та назви про
фесій. та в будьякому разі слід зважити
всі «за» та «проти», а також звернути увагу
на те, як той чи інший варіант впливатиме
на обчисленнястрахового стажу, в т. ч. для
нарахування «пільгової» пенсії, соціальний
захист працівника тощо. Варто також об
рати шлях, який мінімізує відповідальність
підприємства. Але найголовніше — завжди
все слід робити вчасно.

23

24

ТРудОВе пРАВО

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Додаток 3
Зразок наказу про переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАВІТОН»
НАКАЗ
28.02.2018

м. Червоноград

№ 15-К

Про переведення Ляшенко О. Л.
Відповідно до частини першої ст. 32 КЗпП
ПЕРЕВЕСТИ:
ЛЯШЕНКО Олесю Леонідівну, головного спеціаліста з передплати, постійно, за її
згодою, на посаду менеджера із збуту відділу збуту з 28 лютого 2018 р. з посадовим
окладом 6500 грн на місяць відповідно до штатного розпису.
Підстави: 1. Подання начальника відділу кадрів Лях І. О. від 26.02.2018 р.
2. Заява Ляшенко О. Л. від 27.02.2018 р.
Директор

Чижук

А. М. Чижук

Додаток 4
Зразок наказу про перейменування професійної назви роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАВІТОН»
НАКАЗ
28.02.2018

м. Червоноград

№ 15-К

Про перейменування професійної назви роботи
Для приведення професійної назви роботи у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати посаду «Головний спеціаліст з передплати», яку обіймає Ляшенко О. М., на «Менеджер із збуту».
2. Начальнику відділу кадрів Лях І. О. внести зміни до посадової інструкції, особової картки ф. № П-2 і трудової книжки Ляшенко О. М.
Директор

Чижук

А. М. Чижук

ОРГАНІЗАЦІЯ

Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Сьогодні в рубриці:
Атестація робочих місць
за умовами праці:
документування

с. 25

Навчальні військові
збори: оформлення
та розрахунки

с. 44

Строкова військова
служба: оформлення
та розрахунки

с. 51

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Аттестация

рабочих мест
по условиям труда:
документирование
В журнале «Заработная плата» № 2/2018 рассматривались
вопросы нормативного регулирования аттестации рабочих мест по условиям труда. Практические аспекты такого
регулирования были показаны на примере профессии
электрогазосварщика. В этой статье — о документальном
оформлении аттестации
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Нормативная база
документирования
Документальное оформление аттестации рабочих мест по условиям труда (далее — аттестация) имеет отличительные
особенности относительно содержания и
разработки.
Документирование аттестации регулируется такими нормативными актами:
• Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением КМУ от 01.08.1992 г.
№ 442 (далее — Порядок № 442). Он применяется с учетом изменений, внесенных
в него постановлением КМУ от 05.10.2016 г.
№ 741. Эти изменения (в основном по процессу аттестации) не коснулись порядка его
документирования;
• Методическими рекомендациями для
проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденными постановлением Министерства труда Украины
от 01.09.1992 г. № 41(далее — Методрекомендации № 41).

Документы по проведению
аттестации рабочих мест
Коллективный договор предприятия,
учреждения, организации (далее — предприятие), как предусмотрено п. 4 Порядка
№ 442, определяет сроки проведения
аттестации — не реже одного раза в пять
лет.
Среди документов по аттестации еще
можно встретить Разъяснение о проведении аттестации рабочих мест по условиям
труда в отдельных случаях, утвержденное
приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 21.08.2000 г. № 205.
Оно допускало возможность по объективным причинам проводить аттестацию реже,
однако им не следует руководствоваться,
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т. к. Государственная служба Украины по
вопросам труда не вносит его в перечень
рекомендуемых к применению.
Правомерность включения в коллективный договор вопросов аттестации определяется Законом Украины «О коллективных
договорах и соглашениях» от 01.07.1993 г.
№ 3356-XII (далее — Закон № 3356). Статьей 7
этого Закона предусматриваются взаимные обязательства сторон и, в частности,
по компенсациям и льготам, ряд которых
устанавливается по результатам аттестации.
Приказ по предприятию о проведении
аттестации издается в соответствии с пп. 2.1
Методрекомендаций № 41. В этом приказе,
в частности:
• намечается основа и задача аттестации;
• утверждается состав, председатель
и секретарь постоянно действующей аттестационной комиссии, определяются ее
полномочия, в случае необходимости — состав цеховых (структурных) аттестационных
комиссий;
• определяются другие, необходимые
для проведения аттестации, мероприятия.
Протоколы заседаний аттестационной
комиссии — информационно-распорядительные документы о ее работе.
Решения аттестационной комиссии
принимаются в соответствии с задачами
комиссии, намеченными пп. 2.3 Методрекомендаций № 41.
Решения комиссии для оценки условий
труда принимаются на основании результатов
соответствующих исследований.
Договор на проведение санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса
заключается с лабораторией, аттестованной
Гоструда и Минздрава Украины, в порядке,
определенном Минсоцполитики вместе
с Минздравом (следует из новой редакции п. 7
Порядка № 442). Такие лаборатории могут
быть рекомендованы Главным управлением
Гоструда в области.
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Документы по оценке условий труда,
выполняемые на договорной основе компетентными лабораториями, — это:
• протоколы проведения исследований
(в них оформляются результаты замеров
показателей вредных и опасных производственных факторов; формы протоколов
предусматриваются в ГОСТах или утверждаются Минздравом Украины — пп. 3.5
Методрекомендаций № 41);
• заключение об однонаправленности
действия вредных веществ на рабочем
месте дается в соответствии с пп. 4.3 Метод
рекомендаций № 41;
• наблюдательные листы фотографий
рабочего времени по рабочим местам (дополняют результаты исследований сведениями о составляющих рабочего времени
и психофизиологических факторах труда);
• расчеты балансов рабочего времени (по данным наблюдательных листов
определяется продолжительность действия
вредных факторов производственной среды — в процентах от продолжительности
рабочей смены);
• расчеты психофизиологических факторов труда (по данным наблюдательных
листов определяется тяжесть труда, вынужденность рабочей позы, напряженность
труда — соответственно позиции 12, 13, 14
Карты условий труда).
Фотографии рабочего времени, расчеты
балансов рабочего времени и психологических факторов труда могут выполняться
и специалистами предприятия.
Карта условий труда (ее форма приведена в приложении 2 к Методрекомендациям № 41) с использованием документов
по оценке условий труда согласно пп. 2.3
Методрекомендаций № 41 составляется
аттестационной комиссией.
Издание приказа по предприятию о результатах аттестации предусмотрено п. 9
Порядка № 442 и пп. 6.8 Методрекомендаций
№ 41. Этот приказ издается на основании ут-
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вержденных председателем аттестационной
комиссии и согласованных с профсоюзным
комитетом перечней профессий и должностей, по которым подтверждено (установлено) право на льготы и компенсации, в т. ч.
на льготное пенсионное обеспечение, предусмотренные законодательством.
Ответственность за своевременное и качественное проведение аттестации возлагается на руководителя предприятия (п. 4
Порядка № 442). Однако приказ по предприятию о результатах аттестации нельзя
считать подтверждением правильности
ее проведения. Согласно новой редакции
п. 11 Порядка № 442 контроль за качеством
проведения аттестации и правильностью
предоставления по ее результатам льгот
и компенсаций возлагается на Гоструда.
Решение по вопросам целесообразности
и времени проведения соответствующей
экспертизы работодатель принимает самостоятельно. При проверках заключение по
результатам экспертизы качества проведения
аттестации для субъектов хозяйствования
не имеет правовых последствий, так как не
является актом государственного или другого
органа в понимании Кодекса административного судоустройства Украины.
Материалы аттестации являются документами строгой отчетности и хранятся на
предприятии в течение 50 лет (пп. 6.8 и 6.9
Методрекомендаций № 41).
В приложениях 1–3 приведены примерные образцы документов по проведению
аттестации.
В приложении 1, примере определения
в коллективном договоре обязательств по
проведению аттестации, приведены возможные формулировки пунктов договора
по установлению сроков очередной и внеочередной аттестации.
В приложении 2, образце приказа по предприятию о проведении очередной аттестации,
предусмотрены нормативно необходимые
организационные меры.
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В приложении 3 приведен образец протокола заседания аттестационной комиссии. Образец составлен по общепринятым
правилам делопроизводства.
Пример заполнения Карты условий труда,
которая согласно Методрекомендациям № 41
составляется аттестационной комиссией,
приведен в журнале «Заработная плата»
№ 2/2018, с. 53. В составлении Карты специалистам предприятия, как правило, оказывается методическая и практическая помощь
работниками компетентных лабораторий.
В приложении 4 приводится образец
приказа о результатах аттестации. Приказом утверждены нормативно обоснованные перечни профессий и должностей
с определением прав работников на льготы
и компенсации за работу в неблагоприятных
условиях. В приложениях к приказу отслеживаются льготы и компенсации по профессии
электрогазосварщика, на примере которого
рассматривался порядок их определения.
В условном примере по результатам аттестации не обоснованы права работников на
сокращенную рабочую неделю и лечебнопрофилактическое питание.

Документы по использованию
результатов аттестации
рабочих мест
Результаты аттестации при установлении
льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях отражаются в трудовых
книжках работников и в коллективном договоре предприятия.
Трудовая книжка — документ, который
на основании приказа по предприятию
о результатах аттестации дополняется записью о том, что профессия или должность
работника внесена в перечень рабочих мест
с льготным пенсионным обеспечением. Эта
запись делается согласно п. 9 Порядка № 442
и пп. 6.8 Методрекомендаций № 41.
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В пп. 2.14 Инструкции о ведении трудовых
книжек на предприятиях, учреждениях, организациях, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции
Украины и Министерства социальной защиты
населения Украины от 29.06.1993 г. № 58
(далее — Инструкция № 58) относительно
записи о льготном пенсионном обеспечении
предусмотрено следующее:
• если работник имеет право на пенсию
по возрасту на льготных условиях, запись
в трудовой книжке делается на основании
приказа, изданного по результатам аттестации рабочих мест, и должна соответствовать
названию из списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение;
• показатели, указанные в этих списках,
обязательно должны быть подтверждены
в карте оценки условий труда рабочего
места по результатам аттестации и могут
записываться в скобках.
В приложении 5 — образец записи в трудовую книжку о подтверждении права на
льготное пенсионное обеспечение.
Коллективный договор предприятия
в части обязательств работодателя (ст. 7
Закона № 3356) по результатам аттестации
устанавливает за работу в неблагоприятных условиях такие льготы и компенсации: ежегодный дополнительный отпуск,
сокращенную продолжительность рабочего
времени, повышенную оплату труда, выдачу
молока или других равноценных пищевых
продуктов, предоставление лечебно-профилактического питания. В коллективном
договоре реализуются права работников
на льготы и компенсации, определенные
в приказе о результатах аттестации.
В приложении 6 — пример определения
в коллективном договоре обязательств работодателя о компенсациях, устанавливаемых
по результатам аттестации. Эта схема преду
сматривает компенсации также на примере
профессии электрогазосварщика.

№3 (140) березень 2018

Установление по результатам
аттестации доплат
за условия труда
Согласно ст. 100 КЗоТ на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными
условиями труда, на работах с особыми
природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья устанавливается
повышенная оплата труда. Перечень этих
работ определяется КМУ.
К сожалению, единственный известный
перечень такого рода — Перечень работ
с тяжелыми, вредными и особо вредными
условиями труда в строительстве, на которых
устанавливается повышенная оплата труда,
утвержденный постановлением КМУ от
12.07.2005 г. № 576 (далее — Постановление
№ 576). Других известных постановлений
КМУ по таким перечням на сегодня нет
(в Постановлении № 576 предусмотрена,
в частности, рассматриваемая в представленных разработках профессия электрогазосварщика).
Таким образом, до утверждения таких
перечней по остальным работам повышенная
оплата труда за работу с вредными условиями труда может осуществляться за счет
собственных средств предприятий на основе
ст. 7 Закона Украины «Об охране труда» от
14.10.1992 г. № 2694-ХІІ.
Относительно перечня работ с доплатами за условия труда обратимся
к действующему в Украине нормативному
акту — Типовому положению об оценке
условий труда на рабочих местах и порядке
применения отраслевых перечней работ,
на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утвержденному постановлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 г.
№ 387/22-78 (далее — Типовое положение
№ 387).
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В п. 2.2 Типового положения № 387 в части применения отраслевых перечней работ
с вредными условиями труда определено,
что на предприятии с учетом отраслевого
перечня работ и результатов аттестации
рабочих мест разрабатывается перечень рабочих мест и конкретных работ, на которых
устанавливаются доплаты в соответствии
с п. 1.6. Типового положения № 387. Указанный перечень утверждается на предприятии
по согласованию с профсоюзным комитетом и включается в коллективный договор.
Так локальными перечнями восполняется
отсутствие в настоящее время определенного КМУ единого Перечня работ с повышенной оплатой труда.
В соответствии с Инструкцией по статистике зарплаты надбавки и доплаты к тарифным ставкам в размерах, предусмот
ренных действующим законодательством,
в частности, и доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда, входят в состав дополнительной заработной платы.
С учетом изложенного, доплаты за работы с вредными условиями труда (как за
работы, определенные КМУ, так и за работы,
определенные на предприятии согласно
Типовому положению № 387) локальными
актами могут относиться к расходам на
оплату труда.
В приложении 4 к статье (приказ о результатах аттестации — приложение 3 к приказу) в нормативных актах, регулирующих
составление локального перечня профессий
с доплатами за условия труда, указан и перечень, определенный КМУ, и как ориентир
отраслевой перечень таких работ. В приказе
по результатам аттестации определены права
работников отдельных профессий на доплату
за условия труда. И эти права работников
на доплаты реализуются в обязательствах
работодателя по Коллективному договору — приложение 6 к статье, приложение 9
к Коллективному договору.
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Оптимальный состав документов
по аттестации
Оптимальный состав документов по аттестации рабочих мест по условиям труда
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и использованию ее результатов в их нормативной последовательности представлен
в таблице ниже, которая кроме наименования документов содержит их краткое содержание и основания составления.
Таблица

Оптимальный состав документов по аттестации рабочих мест
по условиям труда и использованию ее результатов
в их нормативной последовательности
№
п/п
1

Наименования
документов
2

Основное содержание документов

Основания

3

4

I. Организация и проведение аттестации

1

2

3

4
5
6

Коллективный
договор
предприятия
в части
обязательств
работодателя
по проведению
аттестации
Приказ по
предприятию об
организации работы
по аттестации

п. 4 Порядка
Определение сроков проведения аттеста№ 442, пп. 1.5
ции (не реже одного раза в 5 лет и в отдельных случаях реже — при использова- Методрекомендаций
нии результатов исследований предыду- № 41, ст. 7 Закона
щей аттестации)
№ 3356
Утверждение состава аттестационной копп. 2.1 и 2.2
миссии, ее полномочий и первоочередных Методрекомендаций
задач
№ 41

Протокол № 1. Распределение функциональных обязанностей между членами
аттестационной комиссии. Утверждение
плана-графика проведения аттестации
Протоколы
Протокол № 2. Определение необходимой
заседаний
правовой и нормативно-справочной базы.
пп. 2.3
аттестационной
Утверждение перечня рабочих мест, под- Методрекомендаций
комиссии в период
лежащих аттестации, с их технической
№ 41
организации работы и санитарно-гигиенической характеристипо аттестации
кой. Определение объема необходимых
исследований вредных и опасных факторов производственной среды и трудового
процесса и выбор компетентных организаций для их проведения
Договор о проведении санитарно-гигиенических исследований
п. 7 Порядка № 442
факторов производственной среды и трудового процесса
Протоколы проведения санитарно-гигиенических исследований
пп. 3.4, 3.5, 4.3
Методрекомендаций
производственной среды, заключение об однонаправленности
№ 41
действия вредных веществ на рабочем месте
Наблюдательные листы фотографий рабочего времени
пп. 3.4, 3.6
и расчеты балансов рабочего времени, расчеты
Методрекомендаций
психофизиологических факторов труда
№ 41
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№
п/п
1

Наименования
документов
2

Основное содержание документов

Основания

3

4

Протоколы
заседаний
Протокол № 3 и другие. Принятие
аттестационной
к сведению Карт условий труда.
пп. 2.3, 6.1–6.5
комиссии
Утверждение проекта приказа
7
Методрекомендаций
в период оценки
по предприятию о результатах очередной
№ 41
условий труда
аттестации рабочих мест по условиям
по результатам
труда
исследований
Карты условий
8
Приложение 2 к Методрекомендациям № 41
труда
Приказ по
предприятию
п. 9 Порядка
Утверждение Перечня рабочих мест,
№ 442, пп. 3.8
о результатах
работникам которых подтверждается
9
Методрекомендаций
аттестации рабочих
право на льготы и компенсации
№ 41
мест по условиям
труда
Письмо руководителя предприятия в Главное управление
Гоструда области с просьбой об экспертизе качества
Следует из п. 11
10
проведения аттестации рабочих мест и правильности
Порядка № 442
установления льгот и компенсаций
Заключение Главного управления Гоструда в области
11 о качестве проведения аттестации рабочих мест
п. 11 Порядка № 442
и правильности установления льгот и компенсаций
II. Использование результатов аттестации
п. 9 Порядка
№ 442, пп. 6.8
Запись в трудовую книжку о праве работника на льготное
1
Методрекомендаций
пенсионное обеспечение
№ 41, пп. 2.14
Инструкции № 58
Коллективный договор предприятия в части обязательств
2 работодателя по установлению по результатам аттестации
ст. 7 Закона № 3356
льгот и компенсаций работникам

Надеемся, что предложенная статья поможет специалистам предприятия в проведении

и документальном оформлении процесса
аттестации рабочих мест по условиям труда.
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Приложение 1
Примеры определения в коллективном договоре обязательств стороны
работодателя по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Публичного акционерного общества
«Запорожский элеватор»
на 2017 год
(фрагмент)
Одобрен общим собранием коллектива
работников акционерного общества
Протокол № 2 от 18.01.2017 г.
<…>
Раздел II
Обязательства Стороны работодателя:
<…>
6. По охране труда.
6.1. Провести очередную аттестацию рабочих мест по условиям труда в IV квартале 2017 г. — через 5 лет после последней аттестации.
Вариант.
6.1. В связи с коренными изменениями условий и характера труда до истечения
5-летнего периода от времени последней аттестации провести в I квартале 2017 г.
внеочередную аттестацию рабочих мест по условиям труда.
<…>
Коллективный договор подписали:
От Стороны работодателя:
Председатель правления
Козак
Д. И. Козак

От Стороны работников:
Председатель профсоюзного комитета
Славина
Н. И. Славина

18.01.2017 г.

18.01.2017 г.
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Приложение 2
Образец приказа о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
03.10.2017

г. Запорожье

№ 95-ОД

О проведении очередной аттестации
рабочих мест по условиям труда
02 октября 2017 г. истек 5-летний период со времени последней аттестации рабочих мест по условиям труда. С целью определения прав работников предприятия
на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях, руководствуясь
Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным
постановлением КМУ от 01.08.1992 г. № 442, а также Коллективным договором на
2017 г. в части обязательств работодателя о сроках проведения аттестации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в IV квартале 2017 г. очередную аттестацию рабочих мест по условиям труда.
2. Создать комиссию по аттестации рабочих мест по условиям труда в составе:
— Лемех В. Г., главный инженер, председатель аттестационной комиссии;
— Чайка М. К., инженер по охране труда, секретарь аттестационной комиссии.
Члены аттестационной комиссии:
— Гуртовой П. П., главный механик;
— Голуб Т. П., главный экономист;
— Бортник В. В., инженер по организации и нормированию труда;
— Сидоренко В. К., старший инспектор по кадрам;
— Славина Н. И., председатель профкома.
3. Утвердить полномочия комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда:
3.1. Организовывать и проводить работы по аттестации рабочих мест на всех этапах.
3.2. Сформировать необходимую правовую и нормативно-справочную базу, организовать ее изучение.
3.3. Устанавливать на основе Справочника квалификационных характеристик
профессий работников или Единого тарифно-квалификационного справочника
(ЕТКС) и ДК 003:2010 соответствие наименований профессий работников характеру
фактически выполняемых работ и правильность записей наименований профессий,
должностей в трудовые книжки работников.
3.4. Организовать изготовление планов размещения оборудования, определить
границы рабочих мест и присвоить им соответствующие номера.
3.5. Определить вредные факторы производственной среды и трудового процесса
и составить перечень рабочих мест, подлежащих аттестации.
3.6. Рекомендовать компетентные организации для выполнения санитарно-гигиенических исследований по оценке условий труда.
3.7. Составить Карты условий труда по каждому рабочему месту.

33

34

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

3.8. Организовать разработку мероприятий по улучшению условий труда.
3.9. Выполнять свои функции до назначения нового состава комиссии.
4. Председателю аттестационной комиссии Лемеху В. Г. в срок до 20.12.2017 г.
подготовить проект приказа по предприятию о результатах аттестации.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Основания: подпункт 6.1 Коллективного договора предприятия на 2017 г.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак

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

Приложение 3
Образец протокола заседания аттестационной комиссии
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРОТОКОЛ
(фрагмент)
06.10.2017 № 1
г. Запорожье
Заседания комиссии по аттестации рабочих мест
Председатель — Лемех В. Г.
Секретарь — Чайка М. К.
Присутствующие: Гуртовой П. П., Голуб Т. П., Бортник В. В., Сидоренко В. К., Славина Н. И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение обязанностей между членами комиссии.
2. Составление плана-графика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
СЛУШАЛИ: <…>
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить распределение обязанностей между членами комиссии (приложение 1)1.
2. Утвердить план-график проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда (приложение 2)1.
Председатель
Секретарь
1 Не приводится.

В. Г. Лемех
М. К. Чайка
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Приложение 4
Образец приказа о результатах аттестации рабочих мест
по условиям труда
ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
20.12.2017

г. Запорожье

№ 126-ОД

О результатах очередной аттестации рабочих мест
по условиям труда
По результатам проведенной в IV квартале 2017 г. очередной аттестации рабочих
мест по условиям труда для определения права работников на льготы и компенсации
за работу в неблагоприятных условиях, руководствуясь нормативными положениями
и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень профессий и должностей, по которым за работу в неблагоприятных
условиях подтверждено (установлено) право на льготное пенсионное обеспечение
согласно утвержденному постановлением КМУ от 24.06.2016 г. № 461 Списку № 2
производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и
тяжелыми условиями труда, занятость на которых полный рабочий день дает право
на пенсию по возрасту на льготных условиях (приложение 1 к приказу).
1.2. Перечень профессий и должностей, по которым за работу в неблагоприятных
условиях подтверждено (установлено) право на ежегодный дополнительный отпуск
согласно утвержденному постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда,
занятость работников на работах в которых дает право на ежегодный дополнительный
отпуск, — согласно приложению 1, утвержденному в новой редакции постановлением
КМУ от 13.05.2003 г. № 679 (приложение 2 к приказу).
1.3. Перечень профессий и должностей, по которым за работу в неблагоприятных
условиях подтверждено (установлено) право на доплаты согласно постановлению
КМУ «Об утверждении перечня работ с тяжелыми, вредными и особо вредными
условиями труда в строительстве, на которых устанавливается повышенная оплата
труда» от 12.07.2005 г. № 576, а также по действующему в Украине постановлению
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС «Об утверждении Типового положения об
оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»
от 03.10.1986 г. № 387/22-78 (приложение 3 к приказу).
1.4. Перечень профессий и должностей, по которым за работу в неблагоприятных
условиях подтверждено (установлено) право на бесплатное получение молока или иных
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равноценных пищевых продуктов на основании постановления Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС «О порядке бесплатной выдачи молока или иных равноценных
пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями
труда» от 16.12.1987 г. № 731/П-13 (приложение 4 к приказу).
1.5. Перечень рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, на которых
необходимо осуществить первоочередные мероприятия по их улучшению (приложение 5 к приказу)2.
2. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. сделать записи в трудовых
книжках работников, которым подтверждено право на льготное пенсионное обеспечение.
3. Рекомендовать Рабочей комиссии по разработке проекта Коллективного договора на 2018 г. предусмотреть для работников за работу в неблагоприятных условиях
льготы и компенсации, определенные в приложениях 1–4 этого приказа.
4. Контроль за выполнением этого приказа оставляю за собой.
Основания: 1. Протокол заседания профсоюзного комитета от 11.12.2017 г. № 15.
2. Докладная записка от 19.12.2017 г. Лемеха В. Г., главного инженера,
председателя аттестационной комиссии, с проектом приказа о результатах аттестации рабочих мест.
Председатель правления

Козак

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

2 Не приводится.

Д. И. Козак
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Приложение 1 к приказу
Согласовано
Протокол заседания профкома
ПАО «Запорожский элеватор»
от 11.12.2017 г. № 15

Утверждено
приказом директора
ПАО «Запорожский элеватор»
20.12.2017 г. № 126

Перечень
профессий и должностей, по которым в результате аттестации
рабочих мест по условиям труда за работу в неблагоприятных условиях
подтверждено (установлено) право на льготное пенсионное обеспечение
согласно утвержденному постановлением КМУ от 24.06.2016 г. № 461 Списку № 2
производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах
с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость на которых полный рабочий
день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях

№
п/п

Структурное
подразделение

Номера рабочих
мест

1

2

3

1

2

Раздел, позиция,
производство, работа, профессия,
должность и показатель Списка № 2

4
XXXIII. Общие профессии (во всех
отраслях хозяйствования). Электрогазосварщики,
занятые резкой и
Ремонтноручной сваркой, на
механиполуавтоматических
№ 1, 2
ческий
машинах, а также
участок
на автоматических
машинах с применением флюсов,
которые содержат
вредные вещества
не ниже 3 класса
опасности
И т. д.
по другим
профессиям

Председатель
аттестационной комиссии

По данной
профессии:
Профессия, кочис- Примеличекод по
ленчание
ДК 003:2010 ство ность
раборабочих
чих
мест
5
6
7
8

электрогазосварщик
(7212.1)

Лемех

2

2

Подтверждено
право

В. Г. Лемех
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Приложение 2 к приказу
Согласовано
Протокол заседания профкома
ПАО «Запорожский элеватор»
от 11.12.2017 г. № 15

Утверждено
приказом директора
ПАО «Запорожский элеватор»
20.12.2017 г. № 126

Перечень
профессий и должностей, по которым в результате аттестации рабочих мест
по условиям труда за работу в неблагоприятных условиях подтверждено
(установлено) право на ежегодный дополнительный отпуск
согласно утвержденному постановлением КМУ от 17.11.1997 г. № 1290 Списку
производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями
труда, занятость работников на работах в которых дает право на ежегодный
дополнительный отпуск согласно приложению 1, утвержденному в новой редакции
постановлением КМУ от 13.05.2003 г. № 679

№
п/п

1

1

2

Раздел, позиция, производство, цех,
профессия,
НоСтрукдолжность
мера
турное
по Приложерабоподразнию 1 Списка
чих
деление
(максимальная
мест
продолжительность дополнительного
отпуска)
2
3
4
Раздел VI. Обработка металла,
позиция 151,
электрогазоРемонтсварщик,
но-мехазанятый на:
№ 1, 2
нический
работе
участок
в помещении
(до 7 дней);
наружных
работах
(до 4 дней).
И т. д. по
другим
профессиям

Председатель
аттестационной комиссии

По данной
профессии:
Профессия, код
по ДК
003:2010

5

электрогазосварщик
(7212.1)

Лемех

Количество дней
дополнительного
отпуска

Примечание

7

8

9

2

На работе
в помещении —
6 дней, на
наружных
работах —
4 дня

Подтверждено
право

количество
рабочих
мест

численность
рабочих

6

2

В. Г. Лемех
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Приложение 3 к приказу
Согласовано
Протокол заседания профкома
ПАО «Запорожский элеватор»
от 11.12.2017 г. № 15

Утверждено
приказом директора
ПАО «Запорожский элеватор»
20.12.2017 г. № 126

Перечень
профессий и должностей, по которым в результате аттестации рабочих мест
по условиям труда за работу в неблагоприятных условиях подтверждено
(установлено) право на доплаты к тарифным ставкам (окладам)

№
п/п

Струк- Номера
турное
рабоподразчих
деление
мест

1

2

1

Ремонтно-механический
участок

2

И т. д. по
другим
профессиям

3

№ 1, 2

Нормативные акты
по установлению
доплат

4
Постановление КМУ
от 12.07.2005 г.
№ 576
(1.7. Электросварка
на автоматических
машинах, на
полуавтоматических
машинах, ручная)
Отраслевой
перечень работ,
на которых могут
устанавливаться
доплаты рабочим
за условия труда,
примененный по
п. 2.2 постановления
Госкомтруда СССР
и Секретариата
ВЦСПС от
03.10.1986 г.
№ 387/22-78

Председатель
аттестационной комиссии

Профессия,
код по ДК
003:2010

5

электрогазосварщик
(7212.1)

Лемех

По данной про- Профессии:
цент
количис- доплат Примек тачество
ленчание
рифрабоность
ной
чих
рабоставке
мест
чих
6
7
8
9

2

2

8%

Установлено
право

В. Г. Лемех
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Приложение 4 к приказу
Согласовано
Протокол заседания профкома
ПАО «Запорожский элеватор»
от 11.12.2017 г. № 15

Утверждено
приказом директора
ПАО «Запорожский элеватор»
20.12.2017 г. № 126

Перечень
профессий и должностей, по которым в результате аттестации рабочих мест
по условиям труда за работу в неблагоприятных условиях подтверждено
(установлено) право на бесплатное получение молока или иных равноценных
пищевых продуктов
на основании постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС
«О порядке бесплатной выдачи молока или иных равноценных пищевых продуктов
рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда»
от 16.12.1987 г. № 731/П-13

№
п/п

1

СтрукНомера
турное
рабоподраздечих
ление
мест
2

1

Ремонтно-механический
участок

2

И т. д. по
другим
профессиям

Уровень концентрации вредных
химических веществ

3

№ 1, 2

Профессия,
код по ДК
003:2010

4

5

Концентрация вредэлектроганых химических
зосварщик
веществ превышает допустимую
(7212.1)
концентрацию

По данной профессии:
количисчество ленрабо- ность
чих
рабомест
чих
6
7

2

2

Рекомендуется

Примечание

8

9
Подтверждено
Употреб- право
ление
на
молока
получение
молока

Председатель
аттестационной комиссии

Лемех

В. Г. Лемех
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Приложение 5
Образец записи в трудовой книжке о подтверждении права
на льготное пенсионное обеспечение

10

20

12 2017 Профессия электрогазосварщика внесена
в перечень рабочих мест со льготным пенсионным
обеспечением работников по Списку № 2,
утвержденному постановлением КМУ от

Приказ
от 20.12.2017
№ 126-ОД

24.06.2016 г. № 461 (XXXIII. Общие профессии
(во всех отраслях хозяйствования). Рабочие:
электрогазосварщики, занятые резкой и ручной
сваркой, на полуавтоматических машинах,
а также на автоматических машинах
применением флюсов, которые содержат вредные
вещества не ниже 3 класса опасности)

Приложение 6
Пример определения в коллективном договоре обязательств стороны
работодателя о компенсациях, устанавливаемых по результатам аттестации
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Публичного акционерного общества
«Запорожский элеватор»
на 2018 год
(фрагмент)
<…>
Раздел II
Обязательства Стороны работодателя:
<…>
4. Относительно трудовых отношений, режима труда и отдыха.
4.4. Время отдыха.
<…>
4.4.4. Предоставлять за счет средств на оплату труда дополнительные отпуска
работникам, занятым на работах, связанных с негативным влиянием на здоровье
вредных производственных факторов, с учетом занятости работников в этих условиях

41

42
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по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда — приложение № 2 к
Коллективному договору.
<…>
5. По оплате труда и техническому нормированию.
<…>
5.7.1. Установить по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам — приложение № 9 Коллективному договору.
<…>
6. По охране труда и здоровья.
<…>
6.5. Работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда,
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда бесплатно выдавать
молоко — приложение № 18 к Коллективному договору.
<…>
Коллективный договор подписали:
От Стороны работодателя:
Председатель правления
Козак Д. И. Козак

От Стороны работников:
Председатель профсоюзного комитета
Славина Н. И. Славина
Приложение № 2 к Коллективному договору на 2018 г.

Перечень профессий и должностей работников, которым устанавливается
ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми
условиями труда

№
п/п

Наименование профессий по Классификатору профессий ДК 003:2010,
условия и характер труда по формулировкам в Списке производств,
цехов, профессий и должностей,
приведенном в приложении № 1 к
постановлению КМУ от 17.11.1997 г.
№ 1290 (в редакции постановления
КМУ от 13.05.2003 г. № 679)

1
1

Продолжительность ежегодного
отпуска в календарных днях:

основного
отпуска

дополнительного
отпуска за работу с
вредными и тяжелыми условиями труда
по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда

основного и
дополнительного

3

4

6

24
24

6
4

30
28

2
Электрогазосварщик
При работе:
— в помещении
— на наружных работах
и т. д. по другим профессиям

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб
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Приложение № 9 к Коллективному договору на 2018 г.
Положение об установлении доплат к тарифным ставкам
и должностным окладам
№
п/п

Наименование
доплат

1
<…>

2

4

За работу с тяжелыми и вредными условиями труда

Основания и круг работников, которым за счет затрат
на оплату труда устанавливаются доплаты в процентах
к тарифным ставкам
3
Перечень профессий и должностей, по которым в результате
аттестации рабочих мест по условиям труда за работу в неблагоприятных условиях подтверждено (установлено) право
на доплаты к тарифным ставкам (окладам), утвержденный
по согласованию с профсоюзным комитетом приказом по
предприятию от 20.12.2017 г. № 126:
8% — электрогазосварщику
(и т. д. по другим профессиям)

<…>

Главный экономист

Голуб

Т. П. Голуб

Приложение № 18 к Коллективному договору на 2018 г.
Перечень профессий работников с вредными условиями труда,
которым бесплатно выдается в смену 0,5 литра молока
(по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда согласно
постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16.12.1987 г. № 731/
П-13, а также на основании утвержденного Министерством здравоохранения
СССР Перечня химических веществ, при работе с которыми в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов от 04.11.1987 г. № 4430-87)
№
п/п
1
1

Наименование профессии
2
Электрогазосварщик

Перечень вредных веществ
3
Содержание марганца и соединений кремния
(позиции 33 и 35 Перечня № 4430-87)
в концентрациях, превышающих допустимые

и т. д. по другим профессиям

Инженер по охране труда

Чайка

М. К. Чайка
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Навчальні

військові збори:
оформлення
та розрахунки
На пряму телефонну лінію редакції надходять запитання щодо
оформлення та розрахунків з працівниками, призваними
на військові збори. Свого часу ця тема вже розглядалася
на сторінках нашого журналу, але інтерес до неї не зменшується

Соціальні гарантії
від роботодавця
Соціальні гарантії працівникам, призваним на навчальні військові збори,
встановлені КЗпП, Законом України «Про
військовий обов’язок і військову службу»
від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (далі — Закон
№ 2232) та Інструкцією про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів,
грошової виплати резервістам, затвердженою наказом міністра оборони України від
12.03.2007 р. № 80 (далі — Інструкція № 80).
Так, відповідно до частини першої ст. 119
КЗпП на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть
здійснюватись у робочий час, працівникам
гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

А згідно з п. 11 ст. 29 Закону № 2232 за
призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на
весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час
проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана
посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
Тобто працівнику, призваному на навчальні
військові збори, також повністю оплачується
час проїзду до місця проведення зборів і повернення назад до місця проживання.
Аналогічна норма також зазначена і в п. 7
Інструкції № 80, в якій ще й уточнюється, що
військовозобов’язані, призвані на збори, не
підлягають звільненню з роботи з ініціативи
роботодавця незалежно від підпорядкування
та форм власності з дня отримання повістки
про призов і до повернення, крім випадків
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ліквідації установи, підприємства, організації
тощо, де вони працювали.
У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, відокремлення), на
якому працює військовозобов’язаний, за
період зборів виплати йому здійснюють:
• у разі злиття підприємства з іншим
підприємством — підприємство, що виникло
в результаті злиття;
• у разі приєднання одного підприємства
до іншого — останнє;
• у разі поділу підприємства або відо
кремлення від нього — нове підприємство,
що утворилося в результаті цього поділу, у якому залишився працювати військовозобов’я
заний;
• у разі перетворення одного підприємства в інше — підприємство, яке в результаті
виникло.
Особам, зайнятим на сезонних роботах,
які працюють за трудовим договором на
визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем
роботи виплачується середня зарплата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до військової частини і назад. Займана посада (місце роботи) за ними
зберігається на час робіт, обумовлених трудовим договором.
Крім того, якщо військовозобов’язаний
захворів під час зборів і продовжує хворіти
після їх закінчення, за ним зберігаються місце
роботи та займана посада, а з дня закінчення
зборів, у разі тимчасової непрацездатності,
замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності
відповідно до закону (п. 14 ст. 29 Закону
№ 2232).
Особи, які проходять збори з відривом
від виробництва, мають право на використання вихідних, святкових та неробочих
днів згідно з розпорядком, установленим
командуванням, що провадить збори (п. 9
Інструкції № 80). Після повернення на роботу
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вихідні дні замість невикористаних під час
служби вихідних, святкових та неробочих
днів роботодавцем не надаються.
У разі якщо військовозобов’язаний був
призваний на збори зі щорічної чи додаткової
відпустки, останні підлягають продовженню
після закінчення зборів або перенесенню на
інший строк (п. 10 Інструкції № 80).
На працівників, які добровільно прийняли
рішення брати участь у військових зборах,
ці гарантії не розповсюджуються.

Документальне оформлення
вибуття на збори
Відповідно до п. 9 ст. 29 Закону № 2232
військовозобов’язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу СБУ) на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в пункт
і в строк, зазначені в повістці. Перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до
військового комісаріату для призову на
збори затверджено постановою КМУ від
28.07.2010 р. № 673. Керівники підприємств,
установ та організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності, на вимогу військових комісаріатів забезпечують
своєчасне прибуття військовозобов’язаних
до визначених пунктів збору.
На підставі наданої працівником повістки
районного (міського) військкомату кадрова служба повинна підготувати наказ про
увільнення його від роботи на період проходження зборів (додаток 1).
Увільнення працівника від роботи оформ
люється в наказі з дати, що вказана в повістці.
У наказі також обов’язково зазначається,
що на весь період проходження військових
навчальних зборів за працівником зберігається його місце роботи та середній заробіток. Ознайомити працівника із зазначеним
наказом необхідно під підпис. До трудової
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книжки запис про увільнення його від роботи
не вноситься.
У табелі обліку робочого часу відсутність
працівника на роботі в період проходження
зборів позначається літерним кодом «ІН» —
інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка,
військові збори, донорські, відгул) або цифровим кодом «22».

Виплата середнього заробітку
Особам, призваним на навчальні війсь
кові збори, виплачується зарплата за відпрацьований час до дня припинення роботи
у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня зарплата за перші півмісяця зборів. За
решту часу перебування на зборах виплата
заробітної плати провадиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи
організації, де працює військовозобов’язаний
(п. 8 Інструкції № 80).
Тобто виплату зарплати до дня вибуття
на збори та виплату середнього заробітку
за перші півмісяця зборів слід провести
в останній робочий день перед вибуттям
працівника на збори. Надалі середній заробіток слід виплачувати в строки виплати
зарплати, що встановлені на підприємстві.
Середній заробіток призваним на збори працівникам обчислюється відповідно
до Порядку № 100, виходячи з виплат за
останні два календарні місяці роботи, що
передують призову на збори1. Працівнику,
який пропрацював на підприємстві менше
двох календарних місяців, середня зарплата
обчислюється виходячи з виплат за фактично
відпрацьований час (абзац третій п. 2 Поряд1 Більше про обчислення середнього заробітку читайте
у збірнику «Середня зарплата: нормативні акти та приклади
обчислення», який можна завантажити на сайті журналу
zpl.com.ua за адресою та паролем, вказаними у вкладці
в журналі «Заробітна плата» № 1/2018. (Прим. ред.)
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ку № 100). У разі якщо протягом останніх
двох календарних місяців працівник не працював, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи
(абзац четвертий п. 2 Порядку № 100).
Якщо й протягом цих місяців працівник не
відпрацював жодного робочого дня, середня
зарплата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної
ставки, посадового (місячного) окладу ( п. 4
Порядку № 100).
Час, протягом якого працівник згідно
з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково,
виключається з розрахункового періоду
(абзац шостий п. 2 Порядку № 100).

Отримання компенсації
з державного бюджету
Виплата середнього заробітку військо
возобов’язаним, призваним на збори, провадиться підприємствами, установами та
організаціями, де працюють (працювали)
призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами (п. 11 Інструкції № 80).
Відповідно до п. 12 Інструкції № 80
підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої зарплати
військовозобов’язаним, призваним на збори,
подають до районного військкомату, у якому
перебувають на обліку військовозобов’язані,
рахунки, які акцептуються і передаються до обласного військкомату для оплати.
Відшкодуванню підлягають усі витрати,
пов’язані з виплатою середнього заробітку,
у т. ч. ЄСВ.
До рахунків додаються відомості на
виплату середньої зарплати, нарахованої
військовозобов’язаним, призваним на збори, згідно з Інструкцією № 80 за формою,
наведеною в таблиці 1.
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Таблиця 1
№
з/п

П. І. Б.

Середня
зарплата
за місяць, грн

1

2

3

Період перебування
на зборах
(дати початку
та закінчення)
4

Сума витрат, яка підлягає
відшкодуванню за період
перебування на зборах
(у т. ч. по ЄСВ), грн
5

Керівник							_______________________
									 (підпис)
Головний бухгалтер						_______________________
									 (підпис)

Облік та оподаткування
Середній заробіток, нарахований за період
перебування на навчальних військових зборах, вважається оплатою працівникам, які
залучаються до виконання державних або
громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час. Відповідно до пп. 2.2.12
Інструкції зі статистики зарплати такі нарахування є оплатою за невідпрацьований
час і входять до складу фонду додаткової
зарплати. Тому в бухгалтерському обліку ці
виплати відображатимуться як інші витрати
на оплату праці. Водночас відшкодування
зазначених виплат військкоматами з державного бюджету відображатимуться в складі
інших доходів.
ПДФО та ВЗ
Відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються доходи у вигляді зарплати, нараховані (виплачені)
платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
Оскільки ПКУ не містить жодних застережень та винятків стосовно звільнення від
оподаткування середньої зарплати за період
перебування працівників на військових зборах, вона оподатковується ПДФО на загальних
підставах за ставкою 18 %. Як наслідок, суми

середнього заробітку, нарахованого за час
військових зборів, є об’єктом оподаткування
ВЗ за ставкою 1,5 %, оскільки він справляється
з виплат, що оподатковуються ПДФО.
ЄСВ
Відповідно до пп. 1 п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ
базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату. Отже, на середній
заробіток вказаних осіб нараховується ЄСВ
на загальних підставах за ставкою 22 %.
У бухгалтерському та податковому обліку нарахований середній заробіток відображатиметься як звичайна нарахована зарплата (таблиця 2).

Відображення у звітності
Форма № 1ДФ
Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (форма № 1ДФ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, доходи
у вигляді середньої зарплати, нарахованої
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Таблиця 2
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бухгалтерський
облік
Д-т
К-т

Зміст операції

Нарахований середній заробіток працівнику,
призваному на навчальні військові збори
Нараховано ЄСВ (22 %)
Утримано ПДФО (18 %)
Утримано ВЗ (1,5 %)
Сплата до бюджету нарахованого ЄСВ
Сплата до бюджету утриманого ПДФО
Сплата до бюджету утриманого ВЗ
Виплачено працівнику суму середнього заробітку
Отримано компенсацію від військкомату
Включено отриману суму компенсації до складу
інших операційних доходів

та виплаченої роботодавцем працівникам,
призваним на військову службу, вказуються
у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».
Звітність з ЄСВ
Як свого часу роз’яснив Пенсійний фонд
України в листі від 11.04.2014 р. № 9846/0510, спеціального коду «типу нарахувань»
для відображення середньої зарплати працівників, призваних на військові збори, у таблиці 6 звітності з ЄСВ не встановлено. Тому
її слід відображати як звичайну зарплату
з кодом категорії застрахованої особи «1».
У разі якщо період мобілізації або перебування працівника на військових зборах
у межах одного місяця, середня зарплата, нарахована за цей час, відображається сукупно
із заробітною платою за такий звітний місяць.
Якщо період виходить за межі одного
календарного місяця, то «перехідна» сума
середньої заробітної плати відображається
окремим рядком за наступний календарний
місяць, аналогічно відпускним, але без зазначення типу нарахування.
У разі якщо військовозобов’язаний був
призваний на збори зі щорічної чи додаткової

Сума,
грн

949

661

7000,00

949
661
661
651
641
642
661
311

651
641
642
311
311
311
301 (311)
482

1540,00
1260,00
105,00
1540,00
1260,00
105,00
5635,00
7000,00

482

719

7000,00

відпустки, за погодженням з роботодавцем відпустки підлягають продовженню
після закінчення зборів або перенесенню
на інший строк. В останньому випадку перерахунок відпускних, а саме їх сторнування,
відображається в таблиці 6 звітності з ЄСВ
відповідно до загальновстановлених правил
формування персоніфікованих даних у таких
випадках, із застосуванням знаку «–».

Документальне оформлення
повернення зі зборів
Після повернення на роботу працівник
повинен подати роботодавцю оформлений належним чином та засвідчений військовою час
тиною військовий квиток, оскільки він є документом, який підтверджує проходження
працівником навчальних військових зборів.
Зазначені в ньому дати початку та закінчення
військових зборів підтверджують період,
протягом якого на працівника поширюються
передбачені ст. 119 КЗпП та Законом № 2232
державні соціальні гарантії щодо збереження
місця роботи та середнього заробітку.
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Також буде доцільним, якщо працівник
напише заяву такого змісту: «Прошу допустити мене до виконання службових обов’язків
з <дата> у зв’язку із закінченням строку проходження навчальних військових зборів».
На підставі цього кадрова служба повинна
підготувати наказ про вихід працівника на
роботу у зв’язку із закінчення строку проходження навчальних військових зборів (додаток 2). Як правило, такий наказ видається
напередодні дати, з якої працівник, який був
призваний на навчальні військові збори,
повинен приступити до роботи.
Якщо в період проходження працівником
військових зборів на його посаді за строковим трудовим договором працює інший
працівник, то в такому разі необхідно видати
наказ про його звільнення на підставі п. 2
ст. 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку
трудового договору). Щоб були вирішені
питання щодо звільнення, і є бажаною заява
про вихід основного працівника на роботу.

Відповідальність
роботодавців
відповідно до частини другої ст. 265 КЗпП
за недотримання встановлених законом
гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, визначених
Законом № 2232, законами України «Про
альтернативну (невійськову) службу» від
12.12.1991 р. № 1975-XII, «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р.
№ 3543-Хіі, передбачено штраф у 10-кратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
вчинене таке порушення (з 01.01.2018 р. —
37 230,00 грн). На підставі ст. 41 КУпаП
за це передбачена також адміністративна
відповідальність посадових осіб підприємств,
установ, організацій у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 нмдг, або від 850,00 до
1700,00 грн.

Додаток 1
Приклад наказу про увільнення від роботи
на період проходження навчальних військових зборів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ»
НАКАЗ
05.03.2018

м. Київ

№ 25-К

Про увільнення від роботи
у зв’язку із призовом на навчальні військові збори
НАКАЗУЮ:
1. Ткача Миколу Івановича, токаря І розряду, увільнити від роботи на період проходження навчальних військових зборів з 06.03.2018 р. по 20.03.2018 р., зі збереженням

49

50

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

на цей строк місця роботи, посади та середнього заробітку.
2. Головному бухгалтеру Гороховській Т. І. провести всі необхідні розрахунки та
виплати.
Підстава: повістка військкомату Шевченківського району м. Києва від 01.03.2018 р.
Директор

Ліщинський

Ю. Й. Ліщинський

З наказом ознайомлений

Додаток 2
Приклад наказу про вихід на роботу
у зв’язку із закінченням строку проходження
навчальних військових зборів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ»
НАКАЗ
21.03.2018

м. Київ

№ 26-К

Про вихід на роботу
у зв’язку із закінченням строку
проходження навчальних військових зборів
НАКАЗУЮ:
1. Ткачу Миколі Івановичу, токарю І розряду, приступити до роботи з 21.03.2018 р.
у зв’язку із закінченням строку проходження навчальних військових зборів.
2. Перед початком роботи пройти інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.
Підстава: заява Ткача М. І. від 21.03.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений

Ліщинський

Ю. Й. Ліщинський
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Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Строкова

військова служба:
оформлення
та розрахунки
На сьогодні для багатьох роботодавців є актуальними питання стосовно документального оформлення та розрахунків
з працівниками, призваними на строкову військову службу,
та осіб, які мають офіцерські звання. Про це — у статті

З

гідно зі ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»
від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (далі —
Закон № 2232) існують такі види військової
служби:
• строкова військова служба;
• військова служба за призовом під час
мобілізації, на особливий період;
• військова служба за контрактом осіб
рядового складу;
• військова служба за контрактом осіб
сержантського і старшинського складу;
• військова служба (навчання) курсантів
вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів;
• військова служба за контрактом осіб
офіцерського складу;
• військова служба за призовом осіб офіцерського складу.
Далі розглянемо порядок оформлення та
розрахунків з працівниками, призваними на
строкову військову службу.

Державні соціальні
гарантії
Пунктом 3 частини першої ст. 36 КЗпП
встановлено, що підставою для припинення трудового договору є призов або вступ
працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу, крім
випадків, коли за працівником зберігаються
місце роботи, посада відповідно до частин
третьої та четвертої ст. 119 цього Кодексу.
Своєю чергою частиною третьою ст. 119
КЗпП передбачено, що за працівниками,
призваними на строкову військову службу,
військову службу за призовом осіб офіцер
ського складу, військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період або
прийнятими на військову службу за конт
рактом, у т. ч. шляхом укладення нового конт
ракту на проходження військової служби, під
час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнен-
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ня, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних осіб —
підприємців, у яких вони працювали на час
призову.
Вказані державні гарантії також зберігаються і в разі, якщо під час військової
служби працівник отримав поранення або
інші ушкодження здоров’я і перебуває на
лікуванні в медичних установах, а також
потрапив у полон або оголошений безвісно
відсутнім. При цьому державні гарантії працівникам зберігаються до дня, що настає за
днем їх узяття на облік у районних (міських)
військових комісаріатах після їх звільнення
з військової служби у випадку закінчення
ними лікування в медичних установах незалежно від строку лікування, повернення
з полону, появи після визнання безвісно
відсутніми або до дня оголошення судом їх
померлими.
Отже, з працівником, призваним на строкову військову службу, трудовий договір
не припиняється, а за час служби за ним
зберігається місце роботи, посада та середній заробіток.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У табелі обліку використання робочого
часу відсутність працівника на роботі в цей
період відмічається літерним кодом «ІН» —
інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством (виконання державних
і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул)
або цифровим кодом «22».
До трудової книжки працівника запис
про увільнення його від роботи у зв’язку із
призовом на строкову військову службу не
вноситься, оскільки трудовий договір не
припиняється.
Варто зауважити, що час строкової військової служби — 12 або 18 місяців. Однак
у наказі про увільнення працівника він не
вказується. Кінцеву дату служби в ньому
слід зазначати як «на період проходження
строкової військової служби», що означатиме,
що працівник увільнений на весь час її проходження, включаючи час, необхідний для
повернення до місця проживання та взяття
на облік. Немає потреби також слідкувати
за виданням указів Президента про призов/
звільнення строковиків зі служби — дати
видання указів та окреслені в них строки й
терміни звільнення не є підставою для припинення з працівником трудового договору.

Оформлення призову працівника

Військова служба за призовом
осіб офіцерського складу

На підставі наданої працівником повістки
з військкомату роботодавець видає наказ
щодо увільнення його від роботи у зв’язку
із призовом на строкову військову службу.
Увільнення від роботи оформлюється в наказі
з дати, що вказана в повістці (додаток 1).
У наказі обов’язково зазначається, що на весь
період проходження строкової військової
служби за працівником зберігається його
місце роботи, посада та середній заробіток.
Ознайомити працівника із згаданим наказом
необхідно під його особистий підпис.

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу запроваджено з метою допідготовки та перепідготовки офіцерів запасу за
визначеними військовими спеціальностями
та набуття ними практичного досвіду. Цей
вид військової служби регулюється Законом
№ 2232, Указом Президента України «Про
Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах
України» від 10.12.2008 р. № 1153/2008 та
Інструкцією про організацію виконання
Положення про проходження громадянами
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України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженою наказом міністра
оборони України від 10.04.2009 р. № 170
(далі — Інструкція № 170).
Зокрема, відповідно до п. 10.1 розділу Х
Інструкції № 170 громадяни України віком
до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки
офіцерів запасу, склали встановлені іспити,
мають вищу освіту за освітнім ступенем не
нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера
запасу, відповідно до Закону № 2232 у разі
потреби наказом міністра оборони України
можуть бути призвані на військову службу
за призовом осіб офіцерського складу.
Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову
службу за призовом, становить до 18 місяців.
Після видання наказу міністра оборони
України щодо призову на військову службу
осіб офіцерського складу громадяни України, яким надійшла повістка військового
комісаріату, зобов’язані прибути в пункт
і в термін, зазначені в повістці. Керівники
підприємств, установ, організацій усіх форм
власності на вимогу військових комісаріатів
забезпечують своєчасне прибуття громадян
до військових комісаріатів (п. 10.2 Інструкції № 170).
Початком проходження громадянами
військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення
у військову частину з районного (міського)
військового комісаріату.
Закінченням проходження військової
служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу
військової частини (п. 10.3 Інструкції № 170).
Під час проходження військової служби особи офіцерського складу виконують
обов’язки й користуються правами, пільгами та видами забезпечення, визначеними
законодавством (п. 10.3 Інструкції № 170).
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З цього можемо зробити висновок, що
призов на військову службу осіб офіцерського
складу аналогічний призову на строкову військову службу. Тож їх призов оформляється
наказом аналогічно як і призов на строкову
військову службу.

Розрахунок та виплата
середнього заробітку
Особам, призваним на строкову військову
службу, протягом зазначеного періоду виплачується середній заробіток, який розраховується відповідно до Порядку № 1001
виходячи з виплат за останні два календарних
місяці роботи, що передують призову на
військову службу.
Середній заробіток працівникам, призваним на строкову військову службу, виплачується в строки виплати заробітної
плати, визначені ст. 115 КЗпП, як і решті
працівників, тобто двічі на місяць.
Не забуваймо, що відповідно до п. 10
Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення. Тому середній заробіток працівників, які проходять військову службу,
також коригується. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можли
востей.
1 Більше про обчислення середнього заробітку читайте
у збірнику «Середня зарплата: нормативні акти та приклади
обчислення», який можна завантажити на сайті журналу
zpl.com.ua за адресою та паролем, вказаними у вкладці
в журналі «Заробітна плата» № 1/2018 (Прим. ред.).
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Статтею 44 КЗпП працівникам, призваним на строкову військову службу, передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі
двох мінімальних заробітних плат. Однак
цю норму свого часу було визнано неконституційною, тому працівникам, призваним
на військову службу, вихідна допомога виплачується тільки в разі, якщо це передбачено умовами колективного договору, а її
розмір також визначається колективним
договором.
Нагадуємо, що починаючи з 01.01.2016 р.
держава не компенсує роботодавцям
кошти на виплату середнього заробітку
працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятим на військову службу
за контрактом.

Облік та оподаткування
Середній заробіток, нарахований за період перебування на строковій військовій
службі, вважається оплатою працівникам,
які залучаються до виконання державних
або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час.
Відповідно до пп. 2.2.12. Інструкції зі
статистики зарплати такі нарахування
є оплатою за невідпрацьований час, які входять до складу фонду додаткової заробітної
плати. Тому в бухгалтерскому обліку ці виплати відображатимуться як інші витрати
на оплату праці.
ПДФО та ВЗ
Відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані
(виплачені) платнику податку відповідно до
умов трудового договору (контракту).

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Оскільки ПКУ не містить жодних застережень та винятків стосовно середнього
заробітку за період перебування працівників на строковій військовій службі, то вказані нарахування оподатковуються ПДФО
на загальних підставах за ставкою 18 %,
а тому є об’єктом оподаткування ВЗ за ставкою 1,5 %.
ЄСВ
Відповідно до пп. 1 п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ
базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату. Отже, на середній заробіток вказаних осіб нараховується
ЄСВ на загальних підставах за ставкою 22 %.
Якщо база оподаткування менше мінімальної зарплати, то робиться «дотяжка» ЄСВ до
мінімального страхового внеску.
Таким чином, у бухгалтерському та податковому обліку нарахований середній
заробіток відображатиметься як звичайна
нарахована зарплата (див. таблицю на с. 55).

Відображення у звітності
Форма № 1ДФ
Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (форма № 1ДФ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, доходи у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої
та виплаченої роботодавцем працівникам,
призваним на військову службу, вказуються
у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «101».
Такі доходи необхідно включати і до розділу ІІ цієї форми в загальну суму нарахованих
працівникам доходів та утриманого й перерахованого військового збору.
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№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т

Зміст операції

Нарахований середній заробіток працівнику,
призваному на строкову військову службу
Нараховано ЄСВ (22 %) на середній заробіток
Утримано ПДФО (18 %)
Утримано військовий збір (1,5 %)
Сплачено нарахований ЄСВ
Сплачено утриманий ПДФО
Сплачено утриманий ВЗ
Виплачено працівнику середній заробіток

Звітність з ЄСВ
Відповідно до додатку № 2 до 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, у звітності з ЄСВ з 01.01.2016 р.,
після скасування компенсації з державного
бюджету середнього заробітку, виплати працівникам, призваним на строкову військову
службу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період або
прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та/або
введення воєнного стану, відображаються
під кодом категорії застрахованої особи «47».
При цьому в місяці призову працівника в
таблиці 6 може бути заповнено декілька
рядків, а саме:
• на заробітну плату за відпрацьований
час;
• на середній заробіток, нарахований
за період проходження військової служби;
• на додаткову базу для основного працівника, якщо загальна сума нарахованої йому
зарплати за відпрацьовані дні та середнього
заробітку за період військової служби не
перевищує розміру мінімальної зарплати
в такому місяці.

Сума,
грн

949

661

8000,00

949
661
661
651
641
642
661

651
641
642
311
311
311
311 (301)

1760,00
1440,00
120,00
1760,00
1440,00
120,00
6440,00

Якщо працівник перебуває на військовій
службі повний місяць, у таблиці 6 може бути
заповнено два рядки:
• на середній заробіток у період військової служби;
• на додаткову базу для основного працівника, якщо сума нарахованого йому середнього заробітку не перевищує в такому
місяці розміру мінімальної зарплати.

Документальне оформлення
повернення на роботу
Відповідно до п. 2 ст. 24 Закону № 2232
закінченням проходження військової служби
вважається день виключення військово
службовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому
положеннями про проходження військової
служби громадянами України. Відмітка про
звільнення військовослужбовця з військової
служби робиться на 3-му аркуші військового
квитка. Одночасно там же зазначається,
коли і куди він зобов’язаний прибути після
звільнення в запас.
Згідно з п. 11 ст. 26 Закону № 2232
особи, які звільнені з військової служби,
зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до
районних (міських) військових комісаріатів
(військовозобов’язані СБУ — до Центрального
управління або регіональних органів СБУ)
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для взяття їх на військовий облік. Відмітка
про те, що звільнений військовослужбовець
став на військовий облік, робиться на 28-му
аркуші військового квитка.
На період виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, зазначені
особи звільняються від роботи із збереженням за ними місця роботи, займаної посади
та середньої зарплати (п. 2 ст. 21 Закону
№ 2232). Трудовим законодавством не передбачено для працівників та військкоматів
обов’язку повідомляти роботодавців про факт
звільнення військовослужбовців у запас,
а також переліку документів, які необхідно
пред’являти працівникам для їх поновлення
за попереднім місцем роботи.
Тому після повернення на роботу працівник повинен подати роботодавцю оформлений належним чином військовий квиток,
а роботодавцю передусім необхідно перевірити зазначену у військовому квитку дату
взяття його на військовий облік, оскільки до
виконання трудових обов’язків працівник повинен приступити на наступний після цього
день (лист Міністерства соціальної політики
України від 24.11.2015 р. № 1526/13/84-15).
Прямо такий обов’язок жодним нормативним
актом не передбачений, але працівник був
увільнений від роботи лише на час служби
та взяття на облік у військкоматі, тому вихід
на роботу наступного дня більш ніж закономірний. Його відсутність має розглядатися
з точки зору її кваліфікації як прогул.
У ході бесіди з працівником необхідно
впевнитися, що після проходження військової служби він у змозі виконувати свої
посадові обов’язки. Якщо працівник буде
зайнятий на важких роботах, на роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці або на таких, де є потреба у професійному
доборі, перед допуском до роботи роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення його попереднього
медичного огляду (ст. 169 КЗпП). Якщо
за станом здоров’я працівник не може

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

приступити до виконання своїх посадових обов’язків (отримав інвалідність або
згідно з медичним висновком потребує
переведення на легшу роботу), роботодавець повинен діяти відповідно до вимог,
визначених ст. 170 та ст. 172 КЗпП щодо
роботи осіб з інвалідністю.
Буде доцільним, якщо працівник перед
виходом на роботу напише заяву такого
змісту: «Прошу допустити мене до виконання
службових обов’язків з <дата> у зв’язку із
закінченням строку проходження військової служби». На підставі цього документа
кадрова служба підготує наказ про допуск
до роботи (додаток 2).
Якщо в період проходження працівником
строкової військової служби на його посаді
працює інший працівник, наприклад, за
строковим трудовим договором, в такому
разі необхідно видати наказ про звільнення
цього іншого працівника на підставі п. 2
ст. 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку
трудового договору). Як правило, такий наказ
видається напередодні дати, з якої працівник,
який був призваний на військову службу,
повинен приступити до роботи.
Залишається дискусійним питання щодо
внесення запису в трудову книжку про час
проходження військової служби. Державна
служба України з питань праці вважає, що
запис про проходження військової служби
вноситься до трудової книжки працівників,
які прийняті на роботу після закінчення
служби у Збройних силах України, на основі
військового квитка. А запис до трудової книжки працівника про проходження військової
служби за призовом під час мобілізації або
на особливий період, який працює та має
запис у трудовій книжці про прийняття на
роботу, може не вноситися. У той же час варто
зазначити, що час проходження військової
служби зараховується громадянам України
до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу
роботи за спеціальністю, а також до стажу
державної служби (п. 1 ст. 2 Закону № 2232).
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тому вважаємо, що внесення такого запису
до трудової книжки не буде порушенням.

Відповідальність
роботодавців
відповідно до частини другої ст. 265 кЗпП
за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються
до виконання обов’язків, визначених Законом № 2232, законами України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 р.

№ 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-ХІІ,
передбачено штраф у 10-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
вчинене таке порушення (з 01.01.2018 р. —
37 230,00 грн). На підставі ст. 41 кУпаП за
це передбачена також адміністративна відповідальність посадових осіб підприємств,
установ, організацій у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 нмдг, або від 850,00 до
1700,00 грн.

Додаток 1
Приклад наказу про увільнення від роботи
на період проходження строкової військової служби
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОБОТОДАВЕЦЬ»
НАКАЗ
02.03.2018

м. Київ

№ 35-К

Про увільнення від роботи
у зв’язку із призовом на
строкову військову службу
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2017 р. № 44/2017 та ст. 119
КЗпП України
НАКАЗУЮ:
1. Сидоренка Анатолія Івановича, електромонтажника ІІІ розряду, увільнити від
роботи з 05.03.2018 р. на період проходження строкової військової служби, зі збереженням на цей строк місця роботи, посади та середнього заробітку.
2. Головному бухгалтеру Розумовській О. І. провести всі необхідні розрахунки та
виплати.
Підстава: повістка військкомату Дарницького району м. Києва від 01.03.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений

Вишневецький

Я. М. Вишневецький
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Додаток 2
Приклад наказу про вихід на роботу
у зв’язку із закінченням строку проходження військової служби
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЕЙ»
НАКАЗ
26.03.2018

м. Київ

№ 26-К

Про вихід на роботу
у зв’язку із закінченням строку
проходження військової служби
НАКАЗУЮ:
1. Василенку Андрію Івановичу, електромонтажнику ІІ розряду, приступити до
роботи з 27.03.2018 р. у зв’язку із закінченням строку проходження військової служби.
2. Перед початком роботи пройти медичний огляд, а також інструктажі з охорони
праці та техніки безпеки.
Підстава: заява Василенка А. І. від 26.03.2018 р.
Директор
З наказом ознайомлений

Бойко

В. М. Бойко

ОПЛАТА ПРАЦі

Сьогодні в рубриці:

Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 59

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

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у березні 2018 р. відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р.
№ 1282-XII та про виплату компенсації за затримку виплати
зарплати відповідно до Закону України «Про компенсацію
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ
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Індексація грошових доходів
Індексація грошових доходів населення
здійснюється 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 проведення індексації здійснюється в межах
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів
та бюджетів 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 Державної служби
статистики України. Право на проведення
індексації настає в разі, якщо величина ІСЦ
перевищить встановлений поріг індексації — 103 %.
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ 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 (ок
ладів) 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 (виникає так звана «фіксована індексація». —
Прим. ред.).
Працівникам підприємств i організацій,
які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції провадиться в порядку,

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

визначеному в колективних договорах,
але не нижче норм, встановлених Законом
№ 1282 та положеннями Порядку № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 та даних
Державної служби статистики України про
величину ІСЦ за звітний місяць величина
приросту ІСЦ для проведення індексації
в лютому та березні 2018 р. наведена в таб
лиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту ІСЦ
для проведення індексації
в лютому та березні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
лютий

березень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 році
січень

10,2

14,0

лютий

11,3

11,3

березень

7,2

10,9

квітень

6,3

9,9

травень

6,9

6,9

червень

3,3

6,8

липень

3,1

6,6

серпень

3,2

6,7

вересень

3,1

3,1

жовтень

—

3,4

листопад

—

—

грудень

—

—

січень

—

—

лютий

—

—

у 2018 році

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

Таблиця 2

Місяці
Роки

січень

липень

серпень

вересень

2017
2018

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

99,9

102,0 101,2 100,9 101,0

лютий

березень

квітень

травень

червень

жов- листо- грутень
пад
день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в лютому 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 100 – 100 = 10,2 %,
де
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 – грудень 2017 р. та січень 2018 р. ІСЦ становив 103,4 % (1,009 × 1,010 ×
× 1,015 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому в лютому 2018 р. індексація
нараховується на величину приросту ІСЦ — 14 % (1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 100 – 100).
Припустимо, що заробітна плата за лютий 2018 р. становить 5000,00 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у лютому – березні 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в лютому 2018 р., становить 10,2 % (110,2 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 179,72 грн (1762,00 × 10,2 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5179,72 грн (5000,00 + 179,72).
Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.
Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до чинного законодавства.

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

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

числюється шляхом множення місячних ІСЦ
(за даними Державної служби статистики
України) за період невиплати грошового
доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за
який виплачується дохід, до розрахунку не
включається.
У разі виплати в лютому 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2014–2018 рр., сума компенсації нараховується з урахуванням величини
приросту індексу споживчих цін, наведеної
у таблиці 3.
Таблиця 3

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати в лютому 2018 р.
Місяць
2014

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

131,5
130,1
125,2
118,0
110,0
107,9
107,1
105,5
99,7
95,0
91,4
85,8

Приріст ІСЦ, у % за період невиплати доходу
Роки:
2015
2016
2017

80,2
71,1
54,4
35,5
32,6
32,0
33,4
34,4
31,4
33,2
30,5
29,6

28,5
29,0
27,7
23,4
23,3
23,5
23,6
24,0
21,8
18,5
16,4
15,4

14,1
13,0
11,0
10,0
8,6
6,9
6,7
6,8
4,7
3,4
2,5
1,5

2018

—

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в лютому 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
січень 2017 р.), за січень 2016 р. становить 28,5 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850,00 грн × 28,5 ÷ 100 = 812,25 грн.
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Сьогодні в рубриці:
Додаткове благо:
проблеми класифікації

c. 63

«Чужі» працівники
та витрати: додаткове
благо чи складова ціни? c. 72
ПСП батькам з дітьми:
умови надання

c. 76

Олександр ЄФІМОВ,
доцент кафедри цивільного та трудового права Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
канд. юридичних наук, доцент

Додаткове

благо: проблеми
класифікації
Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо,
з точки зору ПКУ розглядається як окремий об’єкт оподаткування. І лише через те, що деякі види доходу перелічені саме
в пп. 164.2.17 ПКУ, ми їх відносимо до додаткового блага.
Хоча якщо замислитися, то деякі з наведених у ньому видів
доходів можна вважати і зарплатою. Тож що таке додаткове
благо і як його виокремити серед тих чи інших доходів працівника — у статті
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П

оняття «додаткове благо» можна назвати бухгалтерсько-податковим сленгом, оскільки його вживають (і досить
часто) для позначення нібито всім відомої
та всім зрозумілої категорії. Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ) одним
розчерком пера додатковим благом називає
харчування в одних випадках і не визнає
«додатковим благом» — в інших.
Так, в ІПК від 22.03.2017 р. № 5683/6/9999-13-02-03-15 ДФСУ дійшла висновку: «Якщо
роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за принципом «шведського столу», коли неможливо
визначити кількість спожитих продуктів
кожною окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не
може бути персоніфікований, то вартість
такого харчування не може розглядатися як
об’єкт оподаткування та база нарахування
єдиного внеску». А от в ІПК від 19.10.2017 р.
№ 2300/6/99-99-13-02-03-15/ІПК ДФСУ доходить протилежного висновку: «Враховуючи
те, що дохід у вигляді вартості безоплатного
харчування за принципом «шведського столу»
не зазначено у вказаному переліку, такий
дохід оподатковується у відповідності до
пп. «б» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ як
додаткове благо на загальних підставах».
Різниця між тлумаченням безоплатного
харчування для працівників як додаткового
блага, на думку ДФСУ, полягає в наявності
можливості персоніфікувати його вартість:
якщо така можливість існує, то таке харчування є додатковим благом, а якщо її немає, то
й додаткового блага немає. Досить сумнівний
критерій застосовує ДФСУ в цьому разі. Адже
персоніфікація — це лише спосіб визначення
вартості отриманого працівником блага.
Неможливість персоніфікувати унеможливлює визначення бази оподаткування, проте
не усуває існування об’єкта. Слід нагадати,
що об’єктом оподаткування можуть бути
майно, товари, дохід (прибуток) або його
частина, обороти з реалізації товарів (робіт,
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послуг), операції з постачання товарів (робіт,
послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення
у платника податкового обов’язку (ст. 22
ПКУ). При цьому базою оподаткування
визнаються конкретні вартісні, фізичні або
інші характеристики певного об’єкта оподаткування (ст. 23 ПКУ).
Отже, віднесення того чи іншого блага
до додаткового та його оподаткування є тим
наріжним каменем, через який спотикаються
як працівники ДФСУ, так і платники податків.
Щоб припинити таке спотикання, необхідно
чітко з’ясувати, що ж таке благо, чиє воно,
коли воно стає «додатковим благом» і коли
його слід оподатковувати ПДФО та ВЗ.

Додаткове благо та ПКУ
Підпунктом 14.1.47 ПКУ передбачено, що
додаткові блага — це кошти, матеріальні
чи нематеріальні цінності, послуги, інші
види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом,
якщо такий дохід не є заробітною платою
та не пов’язаний з виконанням обов’язків
трудового найму або не є винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку.
Отже, ПКУ додатковими благами називає
об’єкти цивільних правовідносин, а саме:
• кошти;
• матеріальні чи нематеріальні цінності;
• послуги;
• інші види доходу.
Нагадаємо, що в бухгалтерському обліку
дохід визнається під час збільшення активу
або зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена (п. 5
П(С)БО 15 «Дохід»).
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Для фізичної особи в сенсі такого визначення доходом є все те, що фізична особа отримує в тому чи іншому вигляді без
будь-якого зустрічного обов’язку (оплати,
виконання роботи…). Причому отримує
не у володіння, а у власність, тобто набуває
права розпоряджатися тим, що отримала.
Наприклад, якщо фізична особа отримує
кошти як зарплату, то вона має право ними
розпоряджатися на власний розсуд, і такі
кошти є її доходом. Якщо ж ці кошти отримані нею «під звіт», для придбання якихось
товарно-матеріальних цінностей для підприємства, то вони вже не є її доходом, адже
розпоряджатися коштами така особа не
вправі й повинна повернути підприємству
або кошти, або надати звіт про їх витрачання
в його інтересах.
Критерієм віднесення того чи іншого
доходу до додаткового блага є те, що такий
дохід не має бути заробітною платою й не
має бути пов’язаний з виконанням обов’язків
трудового найму, не бути винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку.
Іншими словами, будь-яка оплата роботи чи
послуг фізичної особи, яка прямо пов’язана
з такими послугами чи роботою, позбавляє
таку оплату лише статусу додаткового блага,
а не статусу блага взагалі. Додаткове благо
тому й додаткове, що отримується додатково
до обіцяного підприємством.
Окрім того, пп. 164.2.17 ПКУ містить перелік доходів, отриманих платником податку
як додаткове благо. Це доходи у вигляді:
• вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання;
• вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку;
• вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих
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платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув’язненими;
• 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 цим розділом;
• суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів, умовно нарахованих на таку допомогу);
• основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого)
кредитором за його самостійним рішенням,
не пов’язаним з процедурою банкрутства, до
закінчення строку позовної давності, тощо.
При цьому критеріями виключення доходу
з додаткового блага (відповідно й критеріями
віднесення його до додаткового блага у протилежному разі) з точки зору ПКУ є також:
• одержання доходів у формі та розмірах,
що підлягають включенню роботодавцем до
собівартості реалізованих товарів, виконаних
робіт, наданих послуг;
• одержання коштів, вартості послуг, проживання, проїзду, харчування, спортивного
одягу, аксесуарів, взуття та інвентарю, колясок для інвалідів, у т. ч. таких, що призначені
для участі інвалідів у фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах, лікарських
та медико-відновлюваних засобів та інших
доходів, наданих (виплачених) платнику
податку — учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих
заходів, заходів із фізкультурно-оздоровчої
діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/
або бюджетними організаціями, іншими
неприбутковими організаціями, внесеними
до Реєстру неприбуткових організацій та
установ на дату надання таких коштів;
• сплачена суб’єктом кінематографії
вартість товарів та послуг, а саме проїзду, про-
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живання, харчування, охорони, страхування,
медичного обслуговування, тренування,
навчання, що пов’язані з участю такого платника податку у виробництві аудіовізуальних
творів, що виробляються (створюються)
суб’єктами кінематографії України, якщо
це передбачено умовами договору з такими
платниками податку та/або режисерським
сценарієм аудіовізуального твору.
З наведеного вище переліку критеріїв
відмежування додаткового блага (блага
взагалі) від того, що не є благом для працівника, можна виділити дві основні їх групи:
загальні та особливі.
До загальних критеріїв слід віднести
такий критерій, як можливість включення
роботодавцем певних витрат до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг. Якщо те чи інше «благо»,
отримане працівником, включається до
собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, то воно не
є ані додатковим благом для працівника, ані
благом взагалі. Очевидно, що включатися
до собівартості такі «блага» мають безпосередньо, а не опосередковано через фонд
оплати праці. В останньому разі до собівартості включатиметься вже не отримане
працівником благо, а його вартість, що стала
складовою фонду оплати праці.
До особливих критеріїв слід віднести
такі, що за своєю суттю цілком підпадають
під ознаки додаткового блага, проте для них
законодавець встановив «свідоме» виключення із загального обсягу благ, отримуваних
фізичною особою. Це перелік коштів, речей
матеріального світу, отримуваних фізичними особами від визначеного кола осіб
(бюджетні організації, інші неприбуткові
організації, внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання
таких коштів), та на визначені цілі (проживання, проїзд, харчування, спортивний одяг,
аксесуари, взуття та інвентар, коляски для
інвалідів, у т. ч. такі, що призначені для участі
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інвалідів у фізкультурно-реабілітаційних та
спортивних заходах, лікарських та медиковідновлюваних засобів тощо).
Стаття 165 ПКУ містить перелік доходів,
які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу, проте/хоча й називає їх доходами.
Тому стосовно цього переліку коректно
буде зауважити, що вони є благами, отримуваними фізичними особами, проте такі
блага не збільшують бази оподаткування
ПДФО. Таке собі штучне виключення благ
із сукупності доходів.
Таким чином, вирішення питання про віднесення певних коштів, предметів, речей до
додаткових благ чи не віднесення їх до такої
категорії є необхідним для їх розмежування,
оскільки від цього залежить включення чи
невключення їх до об’єкту оподаткування
ПДФО, а отже, й для правильного визначення бази оподаткування.

Правова наука про благо як об’єкт
цивільних правовідносин
Як відомо, елементом цивільних правовідносин є їх об’єкт, тобто те, стосовно чого
цивільні правовідносини виникають та
існують. Метою, з якою суб’єкти вступають
у цивільні правовідносини, є задоволення
їх матеріальних та духовних потреб. Так
Заіка Ю. О. вказує, що задоволення інтересів учасників цивільних правовідносин
є метою, з якою вони в ці відносини вступають1.
Стаття 177 ЦКУ встановлює невичерпний
перелік об’єктів цивільних прав (речі, у т. ч.
кошти та цінні папери, інше майно, майнові
права, результати робіт, послуги, результати
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація), узагальнюючи їх об’єднуючим по1 Заіка Ю. О. Українське цивільне право: Навчальний
посібник. — К.: Істина, 2005. — С. 6.
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няттям «матеріальні та нематеріальні блага».
Спасибо-Фатєєва І. В. називає цей перелік
«приблизним»2. Саме заради таких благ
суб’єкти вступають у цивільні правовідносини. Їх поведінка «не може бути абстрактною,
відірваною від намірів, які стосуються певних
благ, оскільки вона є вольовою дією, осмисленою й спрямованою на певний результат.
І цей результат пов’язується так чи інакше
з об’єктами, що й дає змогу їх ототожнювати
і з метою, і зі змістом правовідносин, і з самим діями суб’єктів»3.
Отже, питання розуміння поняття «благо»
є вкрай важливим не лише для суто теоретичного розуміння об’єкта цивільних правовідносин, а й для практичного розмежування
та визначення отримуваних суб’єктом цивільних чи трудових правовідносин об’єктів
як таких, які є благом (додатковим благом),
так і таких, які благом не є. Адже відповідно
до пп. 164.2.17 ПКУ ті об’єкти правовідносин, які відносяться до благ, включаються
до об’єкту оподаткування ПДФО.
Критерії, що дозволяють «благо» вважати
«благом», визначаються науковцями неоднаково. Але загальний підхід у цьому питанні
виявити можна. Так, Менгер К., вважаючи,
що «благо» тоді й лише тоді є благом, коли
воно пов’язане із задоволенням людських
потреб, вказує, що зі зникненням потреби
зникає й благо4. Наприклад, для людини,
що тоне в морі, потребою швидше буде рятівний круг, аніж кілька кілограмів золота.
А після того, як така людина врятується,
акцент потреби зміститься на золото. Тож
у першому випадку благом буде рятівний
круг, а в другому — золото.
2 Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільний кодекс України:
Науково-практичний коментар. Т. 4. — Х.: Страйд,
2010. — С. 11.
3 Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільний кодекс України:
Науково-практичний коментар. Т. 4. — Х.: Страйд,
2010. — С. 12.
4 Менгер К. Основания политической экономии //
Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер,
Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. — М.: Экономика, 1992. — С. 39-75.
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Для того, щоб будь-який предмет набув
ознак блага, необхідним є збіг таких чотирьох умов:
1) людської потреби;
2) властивостей предмета, що роблять його
придатним бути поставленим у причинний
зв’язок із задоволенням цієї потреби;
3) пізнання людиною цього причинного
зв’язку;
4) можливості розпоряджатися предметом
таким чином, щоб дійсно вживати його для
задоволення цієї потреби5.
Наявність цих чотирьох ознак дає змогу
відмежувати, наприклад, знаряддя праці, яке
отримує працівник, від блага. Так, звичайна
лопата, яку видає працівникові роботодавець,
не відповідає вказаним чотирьом ознакам
блага. По-перше, така лопата не задовольняє
особистої потреби працівника. Вона лише
є знаряддям виконання працівником його
трудового обов’язку, в результаті чого він
отримає відповідну винагороду у грошовій
формі, яка й буде для нього благом.
По-друге, працівник, який отримав таку
лопату, не має можливості розпорядитися
нею з метою задоволення власної потреби.
Звичайно ж тут не йдеться про ті випадки,
коли працівникові роботодавець дозволяє
у позаробочий час використовувати лопату
в особистих цілях. Так можна розглядати
ситуацію, коли в так званий «соціальний
пакет» входить користування лопатою в позаробочий час у власних цілях. У такому
разі її використання цілком може відповідати ознакам додаткового блага в розумінні
пп. 164.2.17 ПКУ. Яскравим прикладом
такого подвійного статусу знаряддя праці
може бути право працівника використати
службовий автомобіль для власних цілей:
поїздки у відпустку на курорт на кілька
тижнів.
5 Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільний кодекс України:
Науково-практичний коментар. Т. 4. — Х.: Страйд,
2010. — С. 11.
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По-третє, лопата, яку виділили працівникові як знаряддя для виконання ним трудового обов’язку, має бути придатною для
задоволення власних потреб працівника.
Він повинен мати право й можливості використовувати таку лопату в позаробочий
час на своїй власній земельній ділянці. Або
ж працівник повинен мати право й можливість використати службовий автомобіль
для поїздки у відпустку. У цьому разі можна
говорити про такі властивості предмета
(лопати чи автомобіля), що роблять його
придатним бути поставленим у причинний
зв’язок із задоволенням цієї потреби саме
працівника.
По-четверте, така можливість використати властивості предмета, що роблять його
придатним бути поставленим у причинний
зв’язок із задоволенням цієї потреби, має бути
усвідомлена працівником. Він має усвідомити можливість використати автомобіль для
поїздки на курорт під час відпустки. Якщо
така можливість у працівника є, але вона
ним з будь-яких причин не усвідомлена (він
просто про неї не знає), і, як наслідок, ним
не використана, то не можна говорити про
те, що такий предмет є благом для людини.
Як вказує Ю. К. Толстой, блага, які не
мають корисних властивостей або ж корисні
властивості яких ще не відкриті, а також
предмети, які недосяжні для людини на
певному етапі розвитку людської цивілізації,
об’єктами цивільних правовідносин не виступають6. Тобто благами не є. Як зрозуміло,
Ю. К. Толстой також вважає, що наявність
корисних властивостей сама по собі ще не
робить предмет благом. Саме досяжність
цих корисних властивостей предмета робить
його благом. Так, якщо працівник знає, що
певний автомобіль може бути використаний
для того, щоб поїхати на ньому на курорт на
6 Гражданское право [Текст]: Учебник / Под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Ч. 1. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Проспект, 1998. — С. 205.
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відпочинок, проте в нього немає відповідного повноваження на таке використання,
то такий автомобіль не є благом для працівника. Якщо ж така корисна властивість
автомобіля для працівника як можливість
використати його для поїздки на курорт
стає правомірно доступною для працівника
і при цьому він усвідомлює таку можливість
та її правомірність, то автомобіль набуває
ознак блага для працівника.
Іншою необхідною ознакою блага як
об’єкта цивільних правовідносин (за винятком особистих немайнових благ) є можливість їх грошової оцінки. При цьому
йдеться не лише про вартість, а й про споживчу вартість7. О. В. Мартишин вказував,
що будь-який товар, будь-яка послуга являє
собою «предметну цінність», що вимірюється в грошовому вираженні (вартості)
і в корисних якостях (споживчій вартості)8.
У ракурсі трудових правовідносин предмет, який роботодавець передає/надає працівникові для того, щоб стати благом для
останнього, повинен мати не лише вартість
(так звану «предметну цінність»), а й бути
корисним такому працівникові, тобто мати
споживчу вартість. Обід у вигляді засмаженого на грилі шматка м’яса звичайно ж має
відповідну «предметну цінність»: вартість
самого м’яса, вартість його транспортування,
енергія (електрична, газова чи дрова…) для
грилю… Проте якщо працівник є вегетаріанцем, то споживчої вартості такий шматок
м’яса для нього не має. Так, наприклад,
у кінофільмі «Лагаан: одного разу в Індії»
капітан британської армії пропонував раджі
з’їсти шматок м’яса в обмін на дозвіл селянам
відвідати храм для вчинення релігійного
обряду. Та оскільки раджа був вегетаріан7 Спасибо-Фатеева И. В. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданських прав. Монография. —
Х.: Право, 2015. — С. 77.
8 Мартышин О. В. Проблема ценностей в теории государства и права [Текст] / О. В. Мартышин // Государство
и право. — 2004. — № 10. — С. 5.
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цем, то він відмовився від такої пропозиції,
хоча йшлося про те, щоб надати можливість
селянам (теж вегетаріанцям) подолати голод. Отже, той шматок м’яса для раджі не
був благом, оскільки не мав споживчої цінності.
Таким чином, не лише вартість певного
предмета, а й споживча вартість перетворює
його на благо, оскільки саме можливість
споживання корисних якостей предмета
і є можливістю задовольнити потреби
суб’єкта правовідносин.

Мотивація працівника
роботодавцем як критерій
розмежування блага і не блага
Одержання роботи з оплатою праці не
нижче встановленого державою мінімального розміру віднесено до основних трудових
прав працівників (ст. 2 КЗпП). Заробітна
плата згідно зі ст. 21 КЗпП є істотною умовою
трудового договору. При цьому заробітна
плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним
роботу (ст. 94 КЗпП). Її розмір залежить
від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації
та максимальним розміром не обмежується.
Вона виплачується у грошових знаках, що
мають законний обіг на території України.
Виплата заробітної плати у формі боргових
зобов’язань і розписок або в будь-якій іншій
формі забороняється (ст. 23 Закону про
оплату праці).
Із наведених норм права випливає, що
заробітна плата цілком відповідає ознакам
блага: працівник її потребує; вона підходить
для того, щоб бути поставленою у причинний
зв’язок із задоволенням потреб (матеріальних
і нематеріальних) працівника; працівник
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пізнає та усвідомлює цей причинний зв’язок;
він має можливість розпоряджатися своєю
заробітною платою, щоб задовольнити свої
потреби.
Відповідно до ст. 2 Закону про оплату
праці до складу заробітної плати входить:
• основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці;
• додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми,
за трудові успіхи та винахідливість і за особ
ливі умови праці. Вона включає доплати,
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;
премії, пов’язані з виконанням виробничих
завдань і функцій;
• інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії
за спеціальними системами й положеннями,
виплати в рамках грантів, компенсаційні та
інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства
або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Однак зарплата (основна, додаткова та
інші заохочувальні та компенсаційні виплати) — це не все, що отримує працівник
від роботодавця. Він може отримувати також знаряддя праці, одяг, предмети меблів,
санітарних зручностей тощо. І якщо їх не
розмежовувати на те, що є благом, і на те,
що благом не є, то в такому разі доведеться
все зазначене вважати благом (додатковим
благом у розумінні пп. 164.2.17 ПКУ) та
оподатковувати ПДФО та ВЗ. Необхідність
такого розмежування вже була обґрунтована
раніше. Навіть ДФСУ видає певну кількість
індивідуальних податкових консультацій,
в яких ті чи інші предмети, виплати… включає чи не включає до додаткових благ. Тобто
ДФСУ визнає існування певних критеріїв
розмежування благ і не благ з метою їх оподаткування.
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З урахуванням тих ознак, які перетворюють предмет на благо, слід виокремити
із усього розмаїття об’єктів, отримуваних
працівником від роботодавця, те, що є благом для працівника, і те, що благом для
нього не є. І таким критерієм у трудових
правовідносинах слід вважати мету, з якою
роботодавець передає/надає працівникові
ті чи інші предмети, послуги. Якщо такою
метою є мотивація працівника на виконання ним трудових обов’язків, то отримуване
працівником слід визнати благом. Якщо ж
метою є забезпечити виконання працівником
його обов’язків чи підвищити ефективність
такого виконання, то про благо не йдеться.
Наприклад, працівник піцерії може отримати службовий автомобіль для розвезення
піци замовникам. У такому разі автомобіль
є знаряддям для виконання трудових обов’яз
ків працівника. Його використання не спрямоване на задоволення потреби працівника,
а тому й відсутні наведені вище чотири
ознаки, які б перетворили таке авто на благо.
Якщо ж у так званий «соціальний» пакет включається надання керівнику піцерії
у користування службового авто, яке він використовує для службових і власних потреб,
то тут вже слід вести мому про відповідне
благо. Питання лише в тому, чи може такий
менеджер використовувати автомобіль для
власних потреб, якими цілком можуть бути
потреба доїхати з дому в офіс та з офісу додому. У такому разі менеджер піцерії: 1) може
використовувати автомобіль для задоволення своєї особистої потреби; 2) такий автомобіль як об’єкт матеріального світу може
бути використаний для такого задоволення
його потреби; 3) такий працівник знає про
наявність у нього повноважень задовольнити
вказану потребу; 4) і він може фактично та
юридично це зробити.
Зрозуміло, що у згаданому випадку автомобіль не є знаряддям праці менеджера,
забезпечення його автомобілем не є виробничою необхідністю, проте воно є тією
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перевагою, яка вмотивовує менеджера прий
няти пропозицію укласти трудовий договір
з власниками саме цієї піцерії.
Якщо працівник підприємства отримує
лопату для того, щоб виконати свій трудовий обов’язок — викопати траншею, то
він отримує знаряддя праці. Навіть якщо
працівник отримує від роботодавця кошти
для того, щоб придбати лопату, яка буде
власністю роботодавця та використовуватиметься працівником для виконання
ним трудового обов’язку, то такі кошти не
матимуть ознак блага, оскільки особистої
потреби працівника вони не задовольняють, а лопата для цього працівника не має
споживчої цінності.
Якщо за підсумками місяця як премія
найкращому працівникові надається подарунок — нова удосконалена лопата із чистого
золота, то вона вже виконує функцію блага,
яке мотивує його до більшої віддачі під
час виконання ним трудових обов’язків,
оскільки задовольняє певні потреби працівника. Для задоволення цих потреб (матеріальних чи духовних) він приймає умови
праці в більш ефективному для роботодавця режимі.
Харчування для працівника є благом,
оскільки має для нього відповідну цінність
та задовольняє його фізіологічну потребу,
до того ж звільняє його від необхідності
витрачати власні кошти для самостійного
придбання продуктів харчування. Між обідом і задоволенням потреб працівника існує
прямий причинний зв’язок, існування такого
причинного зв’язку він усвідомлює й має
можливість споживати продукти, надані йому
роботодавцем. Що ж до можливості персоніфікувати витрати на таке харчування, то це
не може бути тим критерієм, який позбавляє
таке харчування статусу блага. Можливість
чи неможливість персоніфікації — це суто
облікове питання, вирішення якого залежить
від того, яку облікову політику має підприємство та як воно її дотримується.
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Що ж до перевезення працівників, які
працюють вахтовим методом, то в цьому
випадку слід виходити з того, що благом
воно є лише в тому разі, якщо у працівника
є альтернатива добратися до місця роботи
громадським транспортом. Якщо такої можливості немає, то вважати таке перевезення
благом (додатковим благом) немає підстав.
Хоча б тому, що в цьому разі йдеться про
задоволення потреб не працівника, а роботодавця. Працівник при цьому не отримує
благо, яким може розпоряджатися та задовольняти власну потребу. Таке перевезення
є необхідним для виконання працівником
трудових обов’язків. Так само, як і лопата,
якою працівник має копати траншею.

Висновок
Таким чином, для того щоб будь-яка річ,
послуга чи робота, отримані працівником,
набули статусу блага взагалі й додаткового
блага зокрема, слід дослідити їх з точки зору
відповідності таким умовам:
1) вони мають задовольняти особисті
потреби працівника, мотивувати його до
вчинення дій, які приведуть до такого задоволення;
2) вони повинні мати властивості, що
роблять їх придатними бути поставленими у
причинний зв’язок із задоволенням вказаної
потреби;

3) працівник має знати та усвідомлювати
існування такого причинного зв’язку;
4) він повинен мати можливість розпоряджатися предметом таким чином, щоб
дійсно використовувати його для задоволення вказаної у п. 1 потреби. Тобто цей предмет, робота чи послуги повинні не просто
мати певну цінність/вартість, вони повинні
мати споживчу вартість для такого працівника.
Наявність саме цих умов і перетворює все
отримане працівником на благо чи додаткове
благо, а відсутність — усуває перетворення
отриманого на об’єкт оподаткування ПДФО
та ВЗ. Підпункт «б» пп. 164.2.17 ПКУ слід доповнити таким абзацом: «Додатково до винятків, передбачених підпунктом «а» цього підпункту, не вважаються додатковим
благом платника податку майно, речі, товари, роботи, послуги, які не задовольняють
особисті матеріальні та/або духовні потреби
працівника, незалежно від усвідомлення
працівником відсутності такої можливості
задовольнити зазначені потреби». Включення такого абзацу призвело б до гармонізації податкового та цивільного й трудового
законодавства, що в результаті усунуло б
підстави для виникнення конфліктів між
платниками податків та контролюючими
органами з приводу тлумачення того чи
іншого об’єкту правовідносин як блага,
отримуваного працівником та, відповідно,
оподатковуваного ПДФО та ВЗ.
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Зоряна КУРИЛЯК,
юрист, експерт з обліку і оподаткування

«Чужі»

працівники
та витрати:
додаткове благо
чи складова ціни?
Поширеними є ситуації, коли в ході виконання монтажно-будівельних робіт замовник бере на себе витрати з «утримання»
працівників-підрядників, тобто сплачує за їх проживання, харчування тощо. Про те, як кваліфікувати такі витрати — у статті

Ситуація
Резидент — юридична особа уклав договір з нерезидентом, за яким нерезидент
має змонтувати для резидента на території
України обладнання. За умовами договору
замовник-резидент має сплатити 100 тис.
доларів США і несе витрати з проживання
та харчування працівників підрядниканерезидента, які монтуватимуть обладнання. Фінансування замовником витрат
працівників підрядника слід вважати додатковим благом з метою оподаткування
ПДФО та ВЗ чи витрати на проживання та
харчування працівників підрядника слід
вважати складовою ціни робіт за договором
про виконання робіт з монтажу обладнання?

Якщо витрати на проживання
й харчування працівників
підрядника — додаткове благо
Незважаючи на те, що витрати на проживання та харчування працівників підрядника передбачені договором про виконання
робіт з монтажу обладнання і за логікою
речей є витратами підрядника на їх відрядження, ДФСУ часто вбачає в цьому надання замовником додаткового блага фізособам у розмірі профінансованих ним витрат
з усіма податковими наслідками, що з цього
випливають. Тож про це далі.
Нагадаємо, додаткові блага — це кошти,
матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (нада-
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ються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за
цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку
(пп. 14.1.47 ПКУ).
По суті, оскільки між замовником монтажних робіт та працівниками підрядника
не укладено цивільно-правового договору,
оплата проживання та харчування працівників іншого підприємства підпадає під визначення «додаткового блага».
Працівники підрядника є платниками
ПДФО та ВЗ як нерезиденти, які отримують
доходи з джерела їх походження в Україні
(пп. 162.1.2 ПКУ). Згідно з пп. 170.10.1 ПКУ
доходи, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів,
оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів. Відповідно до пп. 170.10.3 ПКУ у разі якщо доходи з джерела їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом —
юридичною або самозайнятою фізичною
особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких
доходів.
На підставі пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються
дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді 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.
При цьому якщо додаткові блага надаються в негрошовій формі, сума податку об’єкта
оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними п. 164.5 ПКУ, тобто під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість
такого доходу, розрахована за звичайними
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цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт (у 2018 р. — 1,21951).
Згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент,
який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку,
зобов’язаний утримувати податок із суми
такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167
ПКУ (18 %). Якщо оподатковуваний дохід
надається в негрошовій формі, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає
за днем такого нарахування, виплати чи
надання (пп. 168.1.4 ПКУ).
Тобто замовник утримує ПДФО та ВЗ
у розмірі 18 % та 1,5 % у момент нарахування
додаткового блага працівникам підрядника
(на дату оформлення документа, який підтверджує фінансування витрат на харчування
та проживання працівників підрядника, —
акта чи звіту) із застосування коефіцієнта
1,21951 і сплачує його протягом трьох банківських днів, наступних за днем нарахування.
Суму додаткового блага замовник як податковий агент повинен відобразити у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою
доходу «126», а отже, працівники нерезидента
мають отримати ідентифікаційні номери.
Якщо податківці визнають фінансування
замовником витрат на проживання та харчування працівників підрядника наданням
додаткового блага, а замовник у момент
здійснення госпоперації так не вважав і не
утримав ПДФО та ВЗ, то замовнику загрожує
штраф за ст. 127 ПКУ в розмірі 25 % суми
податку, що підлягає нарахуванню та/або
сплаті до бюджету.
А як же уникнути необхідності утримувати
ПДФО та ВЗ з витрат на харчування і проживання працівників підрядника?
Вважаємо: єдиним шляхом є доведення
того, що ці витрати не є наданим замовником
доходом працівників підрядника, а компенсацією підряднику за роботи з монтажу обладнання, тобто складовою ціни договору.
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Якщо витрати на проживання
й харчування працівників
підрядника — складова ціни
Роботи з монтажу обладнання здійснюють
на підставі договору підряду, за яким одна
сторона (підрядник) зобов’язується на свій
ризик виконати певну роботу за завданням
другої сторони (замовника), а замовник
зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).
На підставі ст. 843 ЦКУ в договорі підряду
визначається ціна роботи або способи її визначення. При цьому ціна роботи включає
відшкодування витрат підрядника та плату
за виконану ним роботу. Згідно зі ст. 844
ЦКУ ціна в договорі підряду може бути визначена в кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного
підрядником, кошторис набирає чинності та
стає частиною договору підряду з моменту
підтвердження його замовником.
Таким чином, за умовами договору про
виконання робіт з монтажу обладнання підрядником-нерезидентом 100 тис. доларів
США — це плата за виконану ним роботу,
а фінансування замовником проживання
та харчування працівників підрядника-нерезидента — відшкодування витрат підрядника. Адже в договорі вказано, що замовник
несе витрати з проживання та харчування
працівників підрядника, які монтуватимуть
обладнання. Тобто ці два складники визна
чають кінцеву ціну роботи з монтажу обладнання, яка може бути вказана в погодженому сторонами кошторисі (фіксованому чи
«плаваючому») або обумовлена в договорі
(контракті) як спосіб встановлення ціни.
А фінансування замовником витрат на проживання та харчування працівників підрядника є лише способом розрахунків із
підрядником за роботи з монтажу.
Інакше кажучи, якби підрядник відразу
включив витрати на проживання та харчування своїх працівників у ціну договору,
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то вона б становила не 100, а, наприклад,
120 тис. доларів США.
Вважаємо, що в договорі про виконання
робіт з монтажу обладнання слід зафіксувати
документ, який слугуватиме підтвердженням
витрат замовника на проживання та харчування працівників підрядника й вказати
граничну дату його складання та подання
підряднику.
Наприклад, перелік витрат замовника
можна зазначати у звіті про витрати, до якого
долучати відповідні підтвердні документи. За
бажанням форму звіту чи іншого документа
можна затвердити як додаток до договору
про виконання робіт з монтажу обладнання.
Повну вартість робіт з монтажу обладнання, з урахування витрат на проживання та
харчування працівників, підрядник зазначає
в акті виконаних робіт.
У бухгалтерському обліку замовника витрати, понесені на придбання робіт з монтажу
обладнання, у складі вартості яких є суми
витрат на проживання та харчування працівників підрядника, збільшать суму витрат
замовника або будуть включені до первісної
вартості основних засобів, якщо придбані
роботи пов’язані із придбанням (створенням)
об’єкта основних засобів.
Оскільки роботи з монтажу обладнання
з метою оподаткування ПДВ належать до робіт і послуг, пов’язаних з рухомим майном
(пп. «г» пп. 186.2.1 ПКУ), то місцем їх постачання є місце фактичного постачання —
територія, де послуга надавалась фактично,
тобто, у випадку, що розглядається, — митна
територія України. Тож роботи з монтажу
обладнання є об’єктом оподаткування ПДВ
(пп. «б» п. 185.1 ПКУ). Причому повна вартість
робіт, з урахуванням витрат на проживання
та харчування працівників підрядника.
На підставі п. 208.2 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце
постачання яких розташоване на митній
території України, нараховує податок за
основною ставкою податку (20 %) на базу
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оподаткування, визначену згідно з п. 190.2
ПКУ. При цьому отримувач послуг — платник податку в порядку, визначеному ст. 201
ПКУ, складає в електронній формі податкову
накладну із зазначенням суми нарахованого
ним податку, яка є підставою для віднесення
сум ПДВ до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна
підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному
реєстрі податкових накладних.
У податковій накладній у рядку «Інди
відуальний податковий номер постачальника
(продавця)» замовник проставляє умовний
ІПН «500000000000», а в рядку «Постачальник (продавець)» зазначає найменування
нерезидента та через кому країну, в якій зареєстрований підрядник (нерезидент).
У рядках, відведених для заповнення даних
покупця, замовник зазначає власні дані.
Згідно з п. 187.8 ПКУ датою виникнення
податкових зобов’язань з ПДВ за операціями
з постачання послуг нерезидентами є дата
списання коштів з банківського рахунка
платника податку в оплату послуг або дата
оформлення документа, що засвідчує факт
постачання послуг нерезидентом, залежно
від того, яка з подій відбулася раніше. Отже,
датою виникнення податкових зобов’язань
підрядника-нерезидента є дата оформлення
акта виконаних робіт або дата списання
коштів з банківського рахунка замовника
в частині вартості робіт, яка підлягає оплаті,
якщо ця подія відбулася раніше.
У свою чергу датою віднесення сум ПДВ
до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за
умови реєстрації такої податкової накладної
в ЄРПН (п. 198.2 ПКУ). При цьому для отримання права на податковий кредит з ПДВ
замовник складає податкову накладну на
всю вартість робіт підрядника за договором про виконання робіт з монтажу обладнання.
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Фінансування замовником витрат на проживання та харчування працівників підрядника з подальшим зарахуванням суми витрат
у рахунок виконаних робіт з монтажу обладнання з метою оподаткування ПДВ підпадає
під визначення бартерної (товарообмінної)
операції, якою є господарська операція, яка
передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі
в рамках одного договору (пп. 14.1.10 ПКУ).
На підставі пп. «б» п. 187.1 ПКУ в разі застосування негрошової форми розрахунків
(в межах бартерної (товарообмінної) операції) датою виникнення податкових зобов’я
зань з ПДВ із вартості робіт з монтажу обладнання та податкового кредиту з ПДВ буде
дата підписання акта виконаних робіт як
дата першої події.
Замовник, який не зареєстрований платником ПДВ, все одно вважається особою,
відповідальною за нарахування та сплату
до бюджету податкових зобов’язань з ПДВ
за операцією з постачання послуг нерезидентом (п. 208.4 ПКУ). При цьому замовник податкову накладну не оформляє,
але подає Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не
зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у т. ч. їх постійними представництвами,
не зареєстрованими платниками податків,
на митній території України та сплачує ПДВ
з усієї вартості робіт з монтажу обладнання
(п. 208.5 ПКУ).
В обліку податку на прибуток замовник
відображає витрати за правилами бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1 ПКУ).
Отже, фінансування замовником витрат
на проживання та харчування працівників
підрядника не є доходом цих працівників
у вигляді додаткового блага (не оподатковується ПДФО та ВЗ), а є відшкодуванням
витрат підрядника за договором про виконання робіт з монтажу обладнання, тобто
одним із складників ціни договору підряду.
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Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

ПСП батькам

з дітьми:
умови надання

Цього року, порівняно з попереднім, у питанні надання ПСП
нічого, окрім розмірів ПСП та граничного доходу, який дає на
неї право, не змінилося. Та все одно виникають запитання
щодо практичного застосування законодавчих норм з надання ПСП. Переважно вони стосуються батьків з дітьми. Тому
нагадаємо, хто з батьків та на яку пільгу має право, а також
покажемо це на практичних прикладах

З

гідно з ПКУ застосовувати ПСП можна
до доходу будь-якого працівника, незалежно від його категорії, посади,
кваліфікації, режиму та стажу роботи тощо.
У той же час право на застосування ПСП
безпосередньо залежить від розміру доходу,
який отримує працівник, оскільки ця пільга
надається тільки якщо дохід не перевищує
певного граничного розміру, визначеного
пп. 169.4.1 ПКУ, який у 2018 р. становить
2470,00 грн.
З 01.01.2018 р. розмір мінімальної заробітної плати дорівнює 3723,00 грн, тож
менше цієї величини не може нараховуватися
зарплата працівнику за виконану місячну
норму праці. Отже, виходить, що у 2018 р.
ПСП не застосовується до доходів переваж-

ної більшості працівників, оскільки розмір їх
зарплати може бути більшим за 3723,00 грн,
а граничний дохід для застосування ПСП —
2470,00 грн.
Практично шанс на отримання права на
застосування ПСП є лише у працівників, які
мають дітей віком до 18 років, оскільки для
них граничний розмір збільшується залежно
від кількості дітей. Отже:
• працівник, який не має дітей віком
до 18 років, може отримати право на застосування ПСП, якщо його місячний дохід
у вигляді заробітної плати не перевищує
2470,00 грн (абзац перший пп. 169.4.1 ПКУ);
• працівник, який має дітей віком до
18 років, може отримати право на застосування ПСП, якщо його місячний дохід
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у вигляді заробітної плати не перевищує суми,
яка визначається як добуток 2470,00 грн та
відповідної кількості дітей (абзац другий
пп. 169.4.1 ПКУ).

Умови надання ПСП батькам
з дітьми
Працівникам, які мають дітей віком до 18 років, ПСП надається за такими правилами:
• ПСП на дітей надається обом батькам,
і при цьому не має значення, чи діти власні
чи усиновлені, але тільки одному з батьків
пільга надається за наявності доходу не вище
2470,00 грн, а іншому — кратно кількості
дітей (2470,00 × кількість дітей);
• ПСП надається лише за одним місцем
роботи і тільки до доходу у вигляді заробітної плати;
• ПСП у встановленому розмірі надається до кінця року, в якому дитина досягає
18-річного віку, а якщо дитина померла до
досягнення цього віку — до кінця року, на
який припадає смерть;
• місячний дохід того з батьків, який
бажає скористатися ПСП, не повинен перевищувати граничного розміру доходу для
застосування ПСП;
• для застосування ПСП той з батьків,
який бажає скористатися ПСП, має подати
відповідну заяву та необхідні підтвердні
документи;
• ПСП починає застосовуватися до доходу
одного з батьків у вигляді заробітної плати
з дня отримання заяви про застосування
пільги та документів, що підтверджують
таке право;
• ПСП не застосовується до зарплати одного з батьків, якщо він одночасно отримує
стипендію, грошове чи майнове (речове)
забезпечення з бюджету як студент, аспірант,
ординатор чи військовослужбовець;
• право на отримання ПСП на дітей втрачається з місяця, в якому відбулася одна
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з таких подій: позбавлення працівника батьківських прав або його відмова від дитини
чи передання її на державне утримання,
в т. ч. у заклад для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (незалежно
від того, береться чи ні плата за таке утримання); дитина стає курсантом на умовах її
повного утримання.

Розмір ПСП для батьків
з дітьми
Розмір «звичайної» ПСП дорівнює 50 %
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленого законом на 1 січня звітного
податкового року (пп. 169.1.1ПКУ). Виходячи
з цього, у 2018 р. «звичайна» ПСП становить
881,00 грн (1762,00 грн × 50 %).
Ця величина ПСП є базовою та застосовується для будь-якого платника податку,
що не має двох або більше дітей віком до
18 років чи не належить до певної категорії
осіб. Саме від неї у відсотковому співвідношенні визначаються розміри ПСП для
платників податку, що мають двох чи більше дітей віком до 18 років або належать до
певної категорії осіб.
Інформацію про розміри ПСП для таких
працівників наведено в таблиці 1.
Відзначимо, що у ст. 169 ПКУ немає норми,
яка б передбачала право батьків з дітьми на
одночасне отримання, крім ПСП на дітей,
ще й загальної (звичайної) ПСП на себе.
При цьому пп. 169.3.1 ПКУ визначено, що
за наявності у працівника декількох підстав
для отримання ПСП її надають тільки за
однією підставою — тією, що передбачає її
найбільший розмір. Виняток встановлено
лише для випадку, коли працівник має двох
та більше дітей, серед яких є дитина (діти)
з інвалідністю: тоді ПСП на здорову дитину
(дітей) додається до ПСП на дитину (дітей)
з інвалідністю.
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Таблиця 1
Розмір ПСП для працівників, які мають дітей, у 2018 р.
Категорія працівника

Платник податку, який утримує
двох чи більше дітей віком
до 18 років
Одинока мати (батько), вдова
(вдівець) або опікун, піклувальник,
які мають дитину (дітей) віком
до 18 років
Платник податку, який
утримує дитину з інвалідністю
(дітей з інвалідністю) віком
до 18 років

Розмір ПСП,
%

Розмір ПСП,
грн

Підстава

100

881,00 грн × кількість
пп. 169.1.2 ПКУ
дітей віком до 18 років

150

1321,50 грн × кількість пп. «а»
дітей віком до 18 років пп. 169.1.3 ПКУ

150

1321,50 грн × кількість
пп.«б»
дітей з інвалідністю
пп. 169.1.3 ПКУ
віком до 18 років

Нерідко постають питання, пов’язані
з правом на застосування ПСП батьками, які
виховують неусиновлену дитину або мають
спільних дітей, але офіційно не зареєстрували шлюб. Зауважимо, що в законодавстві
про це не згадується і є тільки роз’яснення
податківців у ЗІР (підкатегорія 103.08.02).
Так, на думку податківців:
• особа, яка проживає з неусиновленою
дитиною, не має обов’язку щодо її утримання,
відповідно, й не має права на застосування
до її доходу ПСП на таку дитину;
• батьки, які утримують спільних дітей,
разом проживають, але не перебувають
у зареєстрованому шлюбі, мають право на
застосування ПСП на дітей, за умови додержання всіх вимог ст. 169 ПКУ.

Розмір доходу для застосування
ПСП та її сума
У працівника, який має дітей, граничний розмір доходу для застосування ПСП
та сума ПСП залежить від кількості дітей,
а також від того, чи є серед них діти з інвалід-

ністю1. Для наочності наведемо ці величини
у 2018 р. у таблиці 2. Розрахунок проведено
для працівників, які мають від 2 до 5 дітей,
у т. ч. не більше двох дітей з інвалідністю.
1 Тут варто звернути увагу на такий момент. ДФСУ
вважає, що платник податків у разі додержання всіх вимог ст. 169 ПКУ має право на застосування двох пільг: на
кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, — по
100 % (у 2018 р. — 881,00 грн), та на кожну дитину з інвалідністю — по 150 % (у 2018 р. — 1321,50 грн).
У той же час у пп. 169.3.1 ПКУ зазначено, що в разі якщо
платник податку має право на застосування ПСП з двох
і більше підстав, вказаних у п. 169.1 ПКУ, застосовується
одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір,
за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1
ПКУ, крім випадку, передбаченого пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ,
ПСП за яким додається до пільги, визначеної пп. 169.1.2
ПКУ в разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у т. ч.
дитину (дітей) з інвалідністю.
Тобто якщо в особи, наприклад, троє дітей, одна з яких з
інвалідністю, то, на думку ДФСУ, розмір ПСП — 3083,50 грн
((881,00 × 2) + 1321,50), хоча ПКУ, вважаємо, дає право на
ПСП в розмірі 3964,50 грн ((881,00 × 3) + 1321,50). Про
те, що ПСП додаються, йдеться і в Науково-практичному
коментарі до Податкового кодексу України під редакцією
М. Я. Азарова: «Отже, податкові пільги не додаються, крім
такого випадку. Якщо платник податку має на утриманні
двоє та більше дітей віком до 18 років (надається мінімальна
податкова соціальна пільга у розрахунку на кожну дитину)
і в тому числі дитину інваліда (дітей-інвалідів), то, крім
підвищеної податкової пільги в розмірі 150 %, на дитинуінваліда надається також мінімальна податкова соціальна
пільга» (т. 2, с. 514). (Прим. ред.)
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Таблиця 2
Граничний розмір доходу для застосування ПСП
та сума ПСП для працівників з дітьми у 2018 р.
Кількість дітей
у працівника
у т. ч.
всього з інвалідністю

2

—

2

1

2

2

3

—

3

1

3

2

4

—

Граничний розмір
доходу для
застосування ПСП,
грн

4940,00 (2470,00 × 2)

7410,00 (2470,00 × 3)

9880,00 (2470,00 × 4)
4

1

5

—
12 350,00 (2470,00 × 5)

5

1

Як бачимо, чим більше у працівника дітей, тим більший граничний розмір доходу
для застосування ПСП та сума ПСП.

Документи, необхідні
для застосування ПСП
Як зазначалося вище, для застосування
ПСП той з батьків, який бажає скористатися
ПСП, має подати керівництву підприємства
заяву про застосування до його зарплати такої
пільги та необхідні підтвердні документи.
Форма такої заяви довільна і, як правило,
містить прохання працівника про застосу-

Розмір ПСП, грн
всього на дитину (дітей)

1762,00
(881,00 × 2)
2202,50
(881,00 + 1321,50)
2643,00
(1321,50 × 2)
2643,00
(881,00 × 3)
3083,50
((881,00 × 2) + 1321,50)
3524,00
((881,00 + (1321,50 × 2))
3524,00
(881,00 × 4)
3964,50
((881,00 × 3) + 1321,50)
4405,00
(881,00 × 5)
4845,50
((881,00 × 4) + 1321,50)

у т. ч. на
дитину (дітей)
з інвалідністю

—
1321,50
2643,00
(1321,50 × 2)
—
1321,50
2643,00
(1321,50 × 2)
—
1321,50
—
1321,50

вання ПСП, наприклад: «Прошу як мати двох
дітей віком до 18 років застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної
плати податкову соціальну пільгу в розмірі,
встановленому законодавством» та перелік
документів, що підтверджують право на застосування цієї пільги та додаються до заяви.
Перелік таких документів містить п. 5
Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.
У таблиці 3 (с. 80) наведемо інформацію
про те, які документи для застосування ПСП
мають подавати працівники, які мають дітей
віком до 18 років.
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Таблиця 3
Перелік документів, що підтверджують право на застосування ПСП
Категорія
працівника

Документи, що підтверджують право на застосування ПСП

Платник
податку, який
утримує двох
чи більше дітей
віком до
18 років

— копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей)
або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі
реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік
дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна
фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття
в Україну (далі — копія свідоцтва про народження дитини);
— копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки
чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Одинока мати
(батько), вдова
(вдівець)
або опікун,
піклувальник,
які мають
дитину (дітей)
віком до
18 років

— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки
чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
— копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою
звертається вдова або вдівець);
— копія паспорта

Платник
податку,
який утримує
дитину (дітей)
з інвалідністю
віком до
18 років

— копія свідоцтва про народження дитини;
— копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки
чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
— пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи
для заявника, який утримує дитину з інвалідністю віком від 16 до 18 років;
— медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку
(якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину
з інвалідністю віком до 16 років)

Окрім вказаних документів деколи для
отримання права на застосування ПСП можуть знадобитися ще й інші документи.
Наприклад, якщо батьки розлучені й за
рішенням суду дитина або діти залишилися з матір’ю, але фактично проживають із
батьком, і він бажає отримати право на застосування ПСП, то для цього йому необхідно
надати ще довідку з ЖЕКу про те, що дитина
(діти) проживають разом з ним.
Ще одна ситуація: батьки розлучилися, діти
залишилися проживати з матір’ю, але батько
бере участь у їх утриманні та вихованні. Для

отримання права на застосування ПСП він
має надати документи, що підтверджують
це, наприклад, завірений нотаріусом договір про здійснення батьківських прав і виконання обов’язків.

Приклади застосування
ПСП
Розглянемо на прикладах (с. 81) декілька
ситуацій із застосування ПСП для працівників, які мають дітей.
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ПРИКЛАД 1

Застосування ПСП для одинокої матері, яка має одну дитину
Працівниця є одинокою матір’ю, яка виховує неповнолітню дитину. У січні 2018 р. вона
подала заяву про застосування до її доходу ПСП та надала необхідні підтвердні документи.
За січень 2018 р. їй було нараховано заробітну плату в сумі 4500,00 грн.
Оскільки працівниця має одну неповнолітню дитину, то граничний розмір доходу
для отримання ПСП становить для неї 2470,00 грн. Її заробітна плата за січень 2018 р.
перевищує зазначений граничний розмір, тому їй було відмовлено в наданні ПСП.
З 1 лютого 2018 р. працівниця перейшла на роботу на умовах неповного робочого часу
(4 години на день). За лютий їй було нараховано заробітну плату в сумі 2250,00 грн, що
є меншим за граничний розмір, і вона отримала право на застосування ПСП за двома
підставами: в сумі 881,00 грн (загальна ПСП) і в сумі 1321,50 грн (ПСП для одинокої матері
неповнолітньої дитини).
Згідно з пп. 169.3.1 ПКУ слід застосовувати одну з пільг — більшу, тобто 1321,50 грн.

ПРИКЛАД 2

Застосування ПСП для матері, яка має двох неповнолітніх дітей
і працює внутрішнім сумісником
Працівниця має двох дітей віком до 18 років. На одному підприємстві вона працює «на
повну ставку» секретарем та «на 0,5 ставки» інспектором з кадрів (внутрішній сумісник). За
обома посадами посадовий оклад встановлено на рівні мінімальної зарплати (3723,00 грн),
доплат і надбавок немає.
Для такої працівниці граничний розмір доходу для застосування ПСП на дітей становить
4940,00 грн (2470,00 грн × 2).
За лютий 2018 р. працівниці було нараховано зарплату:
— за посадою секретаря — 3723,00 грн;
— за посадою інспектора з кадрів — 1861,50 грн.
Оскільки працівниця працює як основний працівник і як внутрішній сумісник у одного
роботодавця та отримує зарплату за одним місцем її нарахування й виплати, то право на
застосування ПСП визначається виходячи з усього отриманого нею заробітку за таким
місцем роботи.
Загальна сума зарплати працівниці за лютий 2018 р. становить 5584,50 грн (3723,00 грн +
+ 1861,50 грн), що перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП. Отже,
працівниця не має права на застосування цієї пільги.
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ПРИКЛАД 3

Застосування ПСП для матері, яка має двох неповнолітніх дітей
і працює зовнішнім сумісником
Працівниця має двох дітей віком до 18 років. На одному підприємстві (основне місце
роботи) вона працює «на повну ставку» секретарем, а на другому (зовнішнє сумісництво) —
«на 0,5 ставки» прибиральницею. За обома посадами посадовий оклад встановлено на
рівні мінімальної зарплати (3723,00 грн), доплат і надбавок немає.
Для такої працівниці граничний розмір доходу для застосування ПСП на дітей становить
4940,00 грн (2470,00 грн × 2).
За лютий 2018 р. працівниці було нараховано зарплату:
— на одному підприємстві за посадою секретаря — 3723,00 грн;
— на другому підприємстві за посадою прибиральниці — 1861,50 грн.
Працівниця отримує зарплату за двома місцями її нарахування та виплати, а ПСП
можна застосувати лише за одним. За обома місцями роботи її зарплата не перевищує
граничного розміру доходу для застосування ПСП, тож працівниця має самостійно обрати
місце роботи, де вона хотіла б скористатися правом на ПСП.

ПРИКЛАД 4

Застосування ПСП для працівника, який має трьох дітей,
одній з яких встановили інвалідність
У працівника, який має трьох дітей віком до 18 років і отримує на них ПСП, одній
дитині встановили інвалідність. За лютий 2018 р. йому було нараховано зарплату в сумі
7200,00 грн.
Встановлення одному із дітей інвалідності не впливає на граничний розмір доходу для
застосування ПСП, і для зазначеного працівника він становить 7410,00 грн (2470,00 грн × 3).
Але тепер до доходу працівника застосовується ПСП двох видів: ПСП у розмірі 100 % —
на двох дітей та ПСП у розмірі 150 % — на дитину з інвалідністю.
Загальна сума ПСП, яку слід застосовувати до доходу працівника:
(881,00 × 2) + 1321,50 = 3083,50 грн.

РЕКЛАМА
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

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 «лікарняних»,
отриманих підприємцем
Чи оподатковується ПДФО допомога по тимчасовій непрацездатності,
виплачена фізичній особі — підприємцю Фондом соціального страхування
України?
Оподаткування доходів фізичних
осіб — підприємців визначено ст. 177
та главою 1 розділу XIV ПКУ. Доходом
підприємця є доходи, отримані виключно
від здійснення підприємницької діяльності.
Відповідно до п. 177.6 ПКУ у разі якщо
фізична особа — підприємець отримує інші
доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів
такої діяльності, такі доходи оподатковуються
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за загальними правилами, встановленими
ПКУ для платників податку — фізичних осіб.
Підпунктом 4 п. 292.11 ПКУ передбачено,
що до складу доходу підприємця — платника єдиного податку, визначеного ст. 292
ПКУ, не включаються, зокрема, суми коштів
цільового призначення, що надійшли від
фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності), який виплачується Фондом
соціального страхування України (далі —
Фонд) не включається до доходу фізичної
особи — підприємця, проте оподатковується
за загальними правилами, встановленими
ПКУ для платників податків — фізичних осіб.
Підпунктом 165.1.1 ПКУ передбачено винятки, за якими отримані доходи платника

c. 83
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податку не включаються до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Однак слід зауважити, що згадані винятки не
поширюються на виплату заробітної плати,
грошової (вихідної) допомоги в разі виходу
на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану
з тимчасовою втратою працездатності.
Податковий агент, який нарахує (виплачує,
надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати
податок із суми такого доходу за його рахунок
за ставкою 18 % (пп. 168.1.1 ПКУ).
Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною), нарахована (виплачена) фізичній
особі — підприємцю Фондом, є об’єктом оподаткування ПДФО, а Фонд є податковим агентом щодо такого доходу. Податковий агент
має утримати податок та відобразити суму
допомоги по тимчасовій непрацездатності
у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «127».

Оподаткування ЄСВ компенсації
вартості пального
Чи є базою нарахування ЄСВ сума
компенсації працівнику вартості
пального, витраченого в межах
господарської діяльності роботодавця,
у разі використання таким працівником
власного транспортного засобу?
Відповідно до п. 1 частини першої
ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування ЄСВ для підприємств, установ
та організацій, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового
договору, укладеного з підприємцем, якщо
виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до
відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
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та громадських формувань), є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати,
у т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до Закону про оплату праці, та сума
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Перелік видів виплат, що здійснюються за
рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р.
№ 1170.
Відповідно до п. 11 цього Переліку сума
компенсації працівникам за використання
для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту не є базою
нарахування ЄСВ.
Таким чином, не є базою нарахування
ЄСВ сума компенсації працівнику вартості
пально-мастильних матеріалів, витрачених
у межах господарської діяльності роботодавця, у разі використання таким працівником
власного транспортного засобу.

ПСП для батьків,які утримують
двох і більше дітей до 18 років
На яку податкову соціальну пільгу
мають право батьки, які утримують
двох і більше дітей до 18 років?
Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будьякий платник податку має право на
зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного
від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює
50 % розміру прожиткового мінімуму для
працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2018 р. становить 881 грн.
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Платник податку, який утримує двох чи
більше дітей віком до 18 років, має право
на ПСП у розмірі 100 % суми пільги, яка
визначена пп. 169.1.1 ПКУ, у розрахунку на
кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ), тобто
у 2018 р. — в розмірі 881 грн.
Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ
податкова соціальна пільга застосовується
до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні
до неї відповідно до законодавства виплати,
компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру
місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, помноженого на 1,4 та
округленого до найближчих 10 грн. У 2018 р.
розмір заробітної плати, що дає право на
ПСП, становить 2470 грн.
Граничний розмір доходу, який дає право
на отримання ПСП одному з батьків у випадку
та в розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ,
визначається як добуток суми, визначеної
в абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Оподаткування ПДФО допомоги
від центру зайнятості,
отриманої підприємцем
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
сума, видана центром зайнятості на розвиток підприємництва
підприємцю на загальній системі оподаткування?
Відповідно до п. 177.6 ПКУ у разі якщо
підприємець отримує інші доходи, ніж
від провадження підприємницької
діяльності, у межах обраних ним видів такої
діяльності, такі доходи оподатковуються за
загальними правилами, встановленими ПКУ
для платників податку — фізичних осіб.
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Згідно із пп. 165.1.1 ПКУ до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не
включаються такі доходи, як сума державної
та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат
та надання соціальних і реабілітаційних
послуг відповідно до закону, житлових та
інших субсидій або дотацій, компенсацій
(включаючи, зокрема, суми допомоги по
вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з
бюджетів та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування згідно
із законом.
Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для
організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства
соціальної політики України від 15.06.2015 р.
№ 613 (далі — Порядок № 613).
Зокрема, передбачено, що зареєстрованим
безробітним з числа застрахованих осіб, яким
виповнилося 18 років та які не можуть бути
працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку з відсутністю
на ринку праці підходящої роботи, за їхнім
бажанням допомога по безробіттю може
виплачуватися одноразово для організації
підприємницької діяльності.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах
коштів, передбачених для цього бюджетом
Фонду на поточний рік.
Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово здійснюється протягом
14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної
особи — підприємця.
Сума, видана центром зайнятості на розвиток підприємництва згідно з нормами
Порядку № 613, не включається до складу
доходу фізичної особи — підприємця та не
підлягає оподаткуванню ПДФО.
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Оподаткування представницьких
витрат
Чи оподатковується ПДФО сума,
отримана під звіт (компенсована
фізичній особі, яка витратила власні кошти) для проведення представницьких витрат юридичної особи не в рекламних цілях?
Визначення поняття «представницькі
витрати» міститься в наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Норм коштів на представницькі
цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання» від 14.09.2010 р. № 1026 (далі —
Наказ № 1026), відповідно до п. 2 якого
представницькими вважаються витрати
бюджетних установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій,
які прибули на запрошення для проведення
переговорів з метою здійснення міжнародних зв’язків, установлення та підтримання
взаємовигідного співробітництва. До представницьких належать витрати, пов’язані
з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної
програми, буфетним обслуговуванням під
час переговорів, оплатою послуг перекладача,
який не перебуває у штаті установи, оплатою
номерів у готелях. Вимоги Наказу № 1026,
тобто норми коштів на представницькі цілі,
є обов’язковими виключно для бюджетних
установ, інші підприємства можуть використовувати цей документ як допоміжний
(довідковий).
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включаються кошти, отримані на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9
ПКУ (пп. 165.1.11 ПКУ). Однак включається
сума надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під
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звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється
відповідно до п. 170.9 ПКУ (пп. 164.2.11 ПКУ).
Так, пп. «б» пп. 170.9.1 ПКУ встановлено, що податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої
платнику податку під звіт та не повернутої
ним протягом встановленого пп. 170.9.2
ПКУ терміну, є особа, що видала таку суму
під звіт для виконання окремих цивільноправових дій від імені та за рахунок особи,
що їх видала, — у сумі, що перевищує суму
фактичних витрат платника податку на виконання таких дій. Для цілей цього пункту
до суми перевищення не включаються та не
оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових
чи безготівкових коштів, наданих платнику
податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій,
свят, розваг та відпочинку, придбання та
розповсюдження подарунків, у встановлених
межах, що здійснені таким платником та/
або іншими особами з рекламними цілями.
Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку (уповноваженої особи)
кошти (готівкові, безготівкові, використання
корпоративних платіжних карток), отримані
від роботодавця під звіт на організацію та
проведення прийомів, презентацій, свят,
розваг та відпочинку, придбання та розпов
сюдження подарунків за умови дотримання
усіх вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ. При
цьому обов’язковою умовою є рекламна спрямованість витрат, здійснених за рахунок таких коштів, та їх документальне підтвердження.
Таким чином, сума, отримана під звіт
(компенсована фізичній особі, яка витратила
власні кошти) для проведення представницьких витрат юридичної особи не в рекламних цілях, підлягає оподаткуванню ПДФО
на загальних підставах.

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

«Лікарняні» та «декретні»:
роз’яснення ФСС і
Мінсоцполітики

c. 87

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

«Лікарняні»

та «декретні»:
роз’яснення ФСС
і Мінсоцполітики
Фонд соціального страхування України та Міністерство соціальної політики України надали роз’яснення щодо обчислення «лікарняних» і «декретних» з огляду на зміни, внесені
восени минулого року до Закону № 1105. Про що йдеться
в згаданих роз’ясненнях — читайте в коментарях до них
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Обмеження «лікарняних»
і «декретних»
Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р.
№ 2148-VIII було внесено зміни до ст. 19 та 26
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон
№ 1105), які набули чинності з 11.10.2017 р.
Зокрема, в новій редакції було викладено
п. 1 та 2 частини четвертої ст. 19 Закону
№ 1105. Встановлено, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право
на матеріальне забезпечення відповідно до
цього Закону в таких розмірах:
• допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові
внески, але не більше за розмір допомоги,
обчислений із мінімальної заробітної плати,
встановленої на час настання страхового
випадку (до змін — …але в розрахунку на
місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці
настання страхового випадку);
1
• допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (до змін — …але
в розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної пла1 Нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах
виплачується в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від загального страхового стажу жінки.
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ти, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку).
У п. 2 частини другої ст. 26 Закону № 1105
також було уточнено, що сума допомоги
по вагітності та пологах у розрахунку на
місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до
Фонду, та не може бути меншою за розмір
допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку (до змін — …не може
бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку).
Різниця в обчисленні полягає в такому.
До внесення змін, якщо сума «декретних»
в якомусь із місяців була менше мінімальної
зарплати, слід було доплатити, щоб її сума
була не менше мінімальної зарплати. Це
випливало із Закону № 1105, і такої ж позиції дотримувалося Мінсоцполітики. Фонд
соціального страхування (ФСС) вважав, що
оскільки «декретні» виплачуються за весь час
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
то про жодні доплати в розрізі місяців не
може бути й мови, доплачувати слід лише до
загальної суми «декретних», якщо вони менше суми, обчисленої з мінімальної зарплати.
Після внесення змін «декретні» (незалежно від страхового стажу) та «лікарняні»
(для осіб, у яких недостатньо стажу) слід
обчислювати загальною сумою із розрахунку мінімальної/двох мінімальних зарплат.
У той же час, як можна зауважити, не
зазнали змін норми щодо обмеження сум
допомог максимальною сумою — максимальною величиною бази нарахування ЄСВ,
з якої сплачуються страхові внески до Фонду
«в розрахунку на місяць».
Ці зміни ми аналізували в журналі «Заробітна плата» № 11/2017, с. 83.
І ось маємо два листи ФСС, що проливають світло на механізм застосування змін
і підтверджують наші висновки.

№3 (140) березень 2018

Розрахунок допомог, якщо
страховий стаж менше 6 місяців
У листі від 05.12.2017 р. № 5.2-28-1521 ФСС
роз’яснив, що розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності та допомоги по вагітності
та пологах для осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців менше 6 місяців,
«визначається з дотриманням норм ст. 24
та 26 Закону № 1105 відповідно, і лише потім,
за необхідності, застосовуються обмеження
розміру допомоги, передбачені частиною
четвертою ст. 19 Закону № 1105».

Розрахунок допомог
з урахуванням максимальної
бази
У листі від 08.11.2017 р. № 5.2-28-1155
ФСС роз’яснив, що «в будь-яких випадках
розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах
визначається з дотриманням норм ст. 24
та 26 Закону № 1105 відповідно, і лише потім,
за необхідності, застосовуються обмеження
розміру допомоги, передбачені частиною
четвертою ст. 19 Закону № 1105». І в цій
частині фактично йдеться про те ж саме,
що й у листі від 05.12.2017 р. № 5.2-28-1521
(див. вище).
У другій частині листа йдеться про застосування ст. 26 Закону № 1105. Тут ФСС
звертає увагу на той факт, що в частині обмеження максимальної величини розміру
допомоги по вагітності та пологах змін не
відбулося і відсилає до листа Мінсоцполітики
від 03.12.2015 р. № 1837/18/93-15. У ньому,
зокрема, йдеться про те, що в такому випадку
слід застосовувати приклад 4 розділу ІІІ Прик
ладів обчислення середньої заробітної плати
(доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затверджених наказом Мінсоцполітики від
21.10.2015 р. № 1022.
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У прикладі 4 роз’яснюється, що якщо
фактична зарплата більше максимальної
бази справляння ЄСВ (у 2017 р. у грудні —
44 050 грн (25 прожиткових мінімумів); із
січня 2018 р. — 55 845 грн (15 мінімальних
зарплат), то до розрахунку береться зар
плата, що не перевищує цю максимальну
базу в останньому місяці розрахункового
періоду. А по іншому й не може бути, адже
до розрахунку виплат за соціальним страхуванням беруться не фактичні доходи,
а лише доходи, з яких сплачено ЄСВ. Відтак
визначається середньоденна зарплата — обмеження: 44 050 ÷ 30,44 = 1447,11 грн для
страхових випадків у січні 2018 р.; 55 845 ÷
÷ 30,44 = 1834,59 грн — для страхових
випадків з лютого. І якщо в якомусь місяці
сума «декретних» перевищить максимальну
межу, то «хвостик» відсікається.
Наприклад, якщо фактична середньоденна зарплата становитиме 1600 грн, то
в січні до розрахунку можна було взяти лише
1447,11 грн. У березні сума декретних дорівнюватиме: 31 × 1447,11 = 44 860,10 грн,
що більше 44 050 грн, тому береться менша
сума — 44 050 грн. А у квітні сума допомоги становитиме 43 413,30 грн, що менше 44 050 грн,
тому береться менша сума — 43 413,30 грн.
Алгоритм обчислення допомог неведено
у вигляді таблиці (с.90).
У цій «історії» з обчисленням мінімальної
та максимальної суми допомоги по вагітності
та пологах цікавою є позиція ФСС.
До 11.10.2017 р. ФСС наполягав, що мінімальна сума допомоги має обчислюватися
з мінімальної зарплати за всі 126 днів відпустки без розбивки за місяцями (див. лист
від 01.09.2017 р. № 5.1-27-241) мабуть тому,
що в такому разі сума допомоги зростала,
і це додаткові кошти Фонду. Зміни до ст. 19
і 26 Закону № 1105 внесено, і «мрія» ФСС
збулася. А коли йдеться про максимальну
суму допомоги, то тут ФСС погоджується
з Мінсоцполітики, що її слід обчислювати
в розрізі місяців. Де логіка?
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Алгоритм обчислення «лікарняних» і «декретних»
«Лікарняні»

«Декретні»

Визначаємо середньоденну зарплату фактичну:
Зф = ЗП ÷ дні розрахункового періоду;
Зф <= 1834,59 грн/дн. з 01.02.2018 р.
Визначаємо середньоденну зарплату розрахункову:
Зр = Зф × 50 % (60 %...100 %)

Зр = Зф

Визначаємо суму допомоги розрахункову:
Лр = Зр × дні непрацездатності

Др = Зр × дні «декрету»

Діємо залежно від страхового стажу
Якщо страховий стаж протягом останніх 12 місяців менше 6 місяців,
визначаємо мінімальну та максимальну суму допомоги
Лмакс = 3723 ÷ 30,44 × дні непрацездатності

Дмін = 3723 ÷ 30,44 × дні «декрету»
Дмакс = (3723 × 2) ÷ 30,44 × дні «декрету»

Порівнюємо та визначаємо суму допомоги фактичну (Сф = Лф, Дф):
Лр > Лмакс => Лмакс = Лф
Лр < Лмакс = Лф

Дмін < Др < Дмакс
Др < Дмін => Дмін= Дф
Др > Дмакс => Дмакс = Дф

Визначаємо максимальну суму допомоги в розрізі місяців
Лмакс-міс = 1834,59 × 30 (31, 28)

Дмакс-міс = 1834,59 × 30 (31, 28)

Визначаємо фактичну суму допомоги в розрізі місяців
Сф = Зр× 30 (31, 28)
Порівнюємо помісячно:
Сф < Лмакс-міс = Сф
Сф > Лмакс-міс = Лмакс-міс

Сф < Дмакс-міс = Сф
Сф > Дмакс-міс = Дмакс-міс

Якщо страховий стаж протягом останніх 12 місяців більше 6 місяців
Визначаємо максимальну суму допомоги в розрізі місяців
Лмакс-міс = 1834,59 × 30 (31, 28)

Дмакс-міс = 1834,59 × 30 (31, 28)

×

Визначаємо мінімальну суму допомоги
Дмін = 3723 ÷ 30,44 × дні «декрету»
Порівнюємо помісячно:

Сф < Лмакс-міс = Сф
Сф > Лмакс-міс = Лмакс-міс

Сф < Дмакс-міс = Сф
Сф > Дмакс-міс = Дмакс-міс
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Обчислення «лікарняних»
за договором ЦПХ
Як відомо, відповідно до змін, внесених до
ст. 30 Закону № 1105, з 11.10.2017 р. особи,
які працюють на умовах цивільно-правового
договору, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності, що призначаються та надаються
за основним місцем роботи (діяльності).
Питання залишалося за малим: який механізм виплати допомог таким особам?
У листі від 17.12.2017 р. № 571/0/8617/218, адресованому ФСС, Мінсоцполітики
роз’яснює, як це мало бути на його думку. Зазначається, зокрема, що обчислення
середньоденного доходу для розрахунку
страхових виплат особам, які працюють
на умовах цивільно-правового договору,
може здійснюватися відповідно до абзацу
2
першого п. 2 та п. 3 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), за місцем здійснення діяльності на умовах цивільно-правового договору, під час дії якого настав страховий випадок.
Далі в листі йдеться про особливості
оплати листків непрацездатності, якщо
місць роботи кілька, про підтвердження
факту роботи, визначення страхового стажу,
розрахункового періоду та подання заявки2 У них йдеться про визначення середньоденної зар
плати та сум допомог і їх обмеження максимальним та
мінімальним розміром.

ПЕНСІЙНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

розрахунку. По суті, йдеться про звичайний
порядок оплати листка непрацездатності
як звичайному працівнику чи працівникусуміснику.
Наприклад, якщо особа, яка виконує роботи за договором ЦПХ у період з 02.11.2017 р.
по 29.01.2018 р., надала листок непрацездатності, скажімо, 15.01.2018 р., то розрахунковим періодом слід вважати 01–31.12.2017 р.
тощо. Тож до розрахунку слід брати дохід,
з якого сплачено ЄСВ, за грудень 2017 р.
До наведеного в листі додамо лише, що
страховий стаж особи доцільно підтверджувати довідкою ОК-7. І не збувати, що якщо
в розрахунковому періоді перед настанням
страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи,
середня зарплата визначається виходячи
з тарифної ставки (посадового окладу) або
її частини, встановленої на день настання
страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється,
розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної зарплати (або її частини),
встановленого законом на день настання
страхового випадку. А за договором ЦПХ
тарифні ставки (оклади) не встановлюються.
Лист завершується рекомендацією, що
«законодавчі зміни щодо права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги
застрахованих осіб, які працюють на умовах
цивільно-правового договору, <…> мають
бути враховані під час підготовки виконавчою дирекцією Фонду проектів нормативноправових актів щодо механізмів здійснення
страхових виплат застрахованим особам».
Тому найближчим часом все ж слід очікувати
змін до Порядку № 1266.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17.12.2017 р. № 571/0/86-17/218
Щодо обчислення «лікарняних» за договорами ЦПХ
Виконавчій дирекції
Фонду соціального страхування України
Департамент пенсійного та соціального
страхування Міністерства соціальної політики
за результатами розгляду звернень громадян,
листів підприємств, установ, організацій з питань
надання матеріального забезпечення особам,
які працюють на умовах цивільно-правового
договору, повідомляє.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) особи, які працюють
на умовах цивільно-правового договору, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності.
Статтею 19 Закону визначено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності. Це
право виникає з настанням страхового випадку
в період роботи (включаючи час випробування
та день звільнення), зайняття підприємницькою
та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено
законом.
Відповідно до ст. 30 Закону матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
застрахованим особам, які працюють на умовах
цивільно-правового договору, призначаються
та надаються за основним місцем роботи (діяльності).
Допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим
особам (у т. ч. тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається

за основним місцем роботи (діяльності) та за
сумісництвом (наймом).
Підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах є виданий у встановленому порядку
листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом)
одночасно із здійсненням підприємницької чи
іншої діяльності підставою для призначення
допомоги є копія листка непрацездатності,
засвідчена підписом керівника і печаткою (за
наявності) за основним місцем роботи. Для
застрахованих осіб, які одночасно здійснюють
підприємницьку та іншу діяльність і не працюють
на умовах трудового договору (контрасту), копію
листка непрацездатності засвідчує установа
охорони здоров’я, яка його видає (ст. 31 Закону).
Відповідно до ст. 34 Закону фінансування
страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду на підставі оформленої за встановленим зразком
заяви-розрахунку, що містить інформацію про
нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Фінансування матеріального забезпечення
для осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, пропонується здійснювати на
підставі заяви-розрахунку (форма якої на сьогодні затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам
матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26).
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Механізм обчислення середньої заробітної
плати (доходу) для розрахунку страхових виплат
визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплач за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок).
Зокрема, обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат особам,
які працюють на умовах цивільно-правового
договору, може здійснюватися відповідно до
абзацу першого п. 2 та п. 3 Порядку за місцем
здійснення діяльності на умовах цивільноправового договору, під час дії якого настав
страховий випадок.
У випадку коли застрахована особа одночасно здійснює декілька видів діяльності (працює на
умовах трудового договору, цивільно-правового
договору, є фізичною особою — підприємцем
тощо), на нашу думку, розрахунок допомоги
має здійснюватися окремо за кожним місцем
діяльності аналогічно як це визначено п. 30 Порядку для осіб, які працюють за сумісництвом.
Середній дохід для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій
непрацездатності обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються
до звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що подаються
до ДФС (п. 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, має здійснюватися після подання
звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за місяці розрахункового періоду.
При цьому з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку пропонується додавати копію таблиці 5 «Відомості
про трудові відносини осіб» Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового

забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування до органів доходів і зборів, щодо
цивільно-правового договору, під час дії якого
настав страховий випадок.
Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за
даними Державного реєстру загальнообов’яз
кового державного соціального страхування.
Відповідно до частини першої ст. 21 Закону
страховий стаж — період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем
або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків,
передбачених абзацом другим цієї частини.
При цьому до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за
час роботи на умовах трудового договору (конт
ракту) до набрання чинності Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 р., протягом яких особа не підлягала
страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» (частина
четверта ст. 21 Закону).
Водночас зазначаємо, що вищезазначені
законодавчі зміни щодо права на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги застрахованих осіб, які працюють на умовах цивільноправового договору, а також інших категорій
осіб, які в обов’язковому порядку сплачують
єдиний внесок, мають бути враховані під час
підготовки виконавчою дирекцією Фонду проектів нормативно-правових актів щодо механізмів
здійснення страхових виплат застрахованим
особам.

Заступник директора Департаменту
пенсійного та соціального страхування —
начальник відділу						

М. Зацерковний
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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

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 21
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 1(8)
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 10

40-годинному робочому тижні — 167,0
39-годинному робочому тижні — 163,8
36-годинному робочому тижні — 151,2

Березень 2018 р.
2 березня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
січень 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за січень 2018 р.

7 березня, середа
Закінчується строк подання органам
статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за
лютий 2018 р.

20 березня, вівторок
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу
за лютий 2018 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення,

допомоги, компенсації) застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів
(ф. № Д4 (місячна)) за лютий 2018 р.

28 березня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за лютий 2018 р.

30 березня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
лютий 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але
не виплаченого доходу за лютий 2018 р.  
Закінчується строк подання Фонду соціального захисту інвалідів:
Звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів за ф. № 10-ПІ (річна, поштова) за
2017 р.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

№3 (140) березень 2018

Сплата ЄСВ залежно від розміру доходу
та доплата до рівня мінімальної зарплати
Ситуація та
вид виплати

Доплата ЄСВ
до рівня
мінімального
внеску1

Договори ЦПХ
Винагорода за договором ЦПХ, укладеним
з особою:
яка не є працівником підприємства
Не проводиться
Проводиться у складі
яка є працівником підприємства
сукупного місячного
доходу
Зовнішнє сумісництво
Нарахована зовнішньому суміснику:
заробітна плата

Не проводиться

винагорода за договором ЦПХ
Внутрішнє сумісництво
Нарахована внутрішньому суміснику:
Проводиться у складі
заробітна плата
сукупного місячного
доходу
винагорода за договором ЦПХ
«Звичайний» трудовий договір, у т. ч. строковий
Заробітна плата (дохід), нарахована:
у місяці прийняття на роботу
Не проводиться
у місяці звільнення з роботи
у місяці звільнення з роботи, але відпрацьовані
Проводиться
всі дні
Працівник частину місяця перебував у відпустці
Проводиться
без збереження зарплати
Працівник повний місяць перебував у відпустці
Не проводиться
без збереження зарплати
Працівник частину місяця перебував
в оплачуваній відпустці:
яка не виходить за межі місяця
яка виходить за межі місяця (перехідна
відпустка):
— у місяці виходу у відпустку
(зарплата (дохід) + відпускні, що припадають
на поточний місяць) < 3723,00
— у місяці виходу у відпустку
(зарплата (дохід) + відпускні, що припадають
на поточний місяць) > 3723,00

Проводиться

Доплата зарплати
до розміру
мінімальної
зарплати3

Не нараховується

Нараховується,
пропорційно
Не нараховується

Нараховується,
пропорційно
Не нараховується

Нараховується,
пропорційно
Нараховується
Нараховується,
пропорційно
Не нараховується

Нараховується,
пропорційно

Проводиться
Нараховується,
пропорційно
Не проводиться
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Ситуація та
вид виплати
— у місяці виходу у відпустку відпускні
за майбутній період > 3723,00
— у місяці повернення з відпустки
(зарплата + відпускні за місяць, що припадають
на місяць повернення) < 3723,00
— у місяці повернення з відпустки
(зарплата + відпускні за місяць, що припадають
на місяць повернення) > 3723,00
Працівник частину місяця на «лікарняному»:
який не виходить за межі місяця, оплата листка
непрацездатності в тому ж місяці
який виходить за межі місяця («перехідний
«лікарняний»):
— у місяці початку тимчасової непрацездатності
зарплата (дохід) < 3723,00
— у місяці оплати листка непрацездатності
(зарплата (дохід) за попередній період +
+ «лікарняні» за попередній період) < 3723,00
— у місяці оплати листка непрацездатності
(зарплата (дохід) за попередній період +
+ «лікарняні» за попередній період) > 3723,00
— у місяці надання листка непрацездатності
(зарплата (дохід) за поточний період + «лікарняні»
за поточний період) < 3723,00
— у місяці надання листка непрацездатності
(зарплата (дохід) за поточний період + «лікарняні»
за поточний період) > 3723,00
Працівник повний місяць на «лікарняному»:
— у місяці, коли працівник був відсутній
— у місяці оплати листка непрацездатності
(розподіляється між періодами — див. вище)
Сума допомоги по вагітності та пологах
(у розрізі місяців)
Зарплата (дохід) виплачується працівнику
з інвалідністю, особам на підприємствах
УТОС і УГОС (крім підприємців)

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Доплата ЄСВ
до рівня
мінімального
внеску1

Доплата зарплати
до розміру
мінімальної
зарплати3

Не проводиться

—

Проводиться

Нараховується,
пропорційно

Не проводиться

Нараховується,
пропорційно

Проводиться

Нараховується,
пропорційно

Не проводиться

Нараховується,
пропорційно

Проводиться

—

Не проводиться

—

Проводиться

Нараховується,
пропорційно

Не проводиться

Не нараховується

Не проводиться

—

(Не) проводиться

(Не) нараховується

Проводиться

—

Не проводиться2

Нараховується

1 Якщо база оподаткування менше 3723,00 грн, ЄСВ визначається як добуток 3723,00 грн і ставки ЄСВ 22 %.
2 ЄСВ сплачується в сумі, що визначається як добуток фактичної зарплати (доходу) і ставки ЄСВ 5,3 %, 5,5 %, 8,41 %.
3 Якщо працівник повністю відпрацював місячну (годинну) норму праці, а сума нарахованого доходу з урахуванням

доплат, надбавок, премій (крім доплати за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний та надурочний час,
роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат, виплат за договорами ЦПХ) менше розміру мінімальної
зарплати 3723,00 грн, то розмір доплати визначається як різниця між 3723,00 грн та розміром фактичної зарплати.
Якщо працівник не відпрацював місячної (годинної) норми праці, то розмір доплати визначається пропорційно. За
погодинної оплати праці орієнтуватися слід на мінімальну зарплату в погодинному розмірі — 22,41 грн.

