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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У день здачі номера до друку серед нових надходжень норматив
них актів з’явився лист Мінсоцполітики України від 06.10.2017 р.
№ 19671/0/2-17/28 щодо застосування Порядку обчислення середньої заробітної плати, відомого
всім як Порядок № 100. Про нього
я згадую у відповіді на запитання
на с. 25 цього номера журналу.
Лист проливає світло на одне
дуже актуальне питання, яке ми
вже неодноразово розглядали на
сторінках нашого видання. Однак
згадую я його тут не тому. Лист
підписано міністром соціальної політики України. Уявіть: ви направляєте працівника, графік роботи
якого не збігається з графіком навчання, на курси підвищення
кваліфікації й не знаєте, яку зарплату обчислювати — середньоденну чи середньогодинну; надсилаєте запит у міністерство
й міністр вам роз’яснює, як застосовувати Порядок № 100. Не
міністр же листа готував, заперечите ви. Так, не він. Листа готували в якомусь з департаментів чи відділів, в яких також є свої виконавці й керівники. І кожен пише листа, кожен підписує…
Веду я до того, щоб ми розуміли, скільки часу даремно вит
рачається на різноманітне листування через те, що підзаконні
нормативні акти не оновлюються з огляду на той вал запитань,
що постають під час практичної роботи — достатньо почитати
бухгалтерські форуми чи групи в соціальних мережах.
Минуло більш як півроку з того часу, як у ході так званої
«пенсійної реформи» частково зазнав змін порядок надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності та справляння ЄСВ;
завершилося реформування Фонду соціального страхування.
Через ці зміни потребують змін і порядки обчислення середньої
зарплати, заповнення звітності з ЄСВ, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Але нічого зі згаданого немає до цього
часу, хоча робота, зважаючи на анонсовані проекти нормативних
актів, ведеться. Тож продовжуємо чекати…
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак

Пароль для прямої лінії —
відповідь на запитання консультанта
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Огляд змін за квітень

8

Дмитро Кучерак

 акон про ТОВ: нове в трудових
З
відносинах
У червні набирає чинності новий Закон України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що по-новому врегульовує порядок
їх створення, діяльності та припинення. Жодне товариство не працює без органів управління, а тому
завжди виникають питання щодо взаємовідносин
з товариством його посадових осіб та оплати їх
роботи. У коментарі — коротко про нове

Пряма лінія

21	Відображення у ф. № 1ДФ виплат,

які належать померлому працівнику,
та на його поховання

21	Подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу

22	Вихідна допомога в разі звільнення
«чорнобильця»

23	Запровадження наставництва
на підприємстві

24	«Дотяжка» ЄСВ у разі виплати премії

працівниці, яка перебуває в «декретній»
відпустці

24	Направлення на курси підвищення

кваліфікації та збереження середньої
зарплати

25	Зарахування на роботу за внутрішнім
сумісництвом

12	Розмір доплати за ведення військового
обліку бухгалтером-кадровиком

13	Виконання обов’язків іншого

працівника за різних графіків
роботи

Вебінар
Матеріальна допомога:
26	

надання та оподаткування

14 Відкликання заяви про звільнення
16 Розмір зарплати працівника-іноземця
17	Причина виплати матеріальної

Під час вебінару було розглянуто питання надання та оподаткування сум матеріальної допомоги.
Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли
під час його проведення

допомоги

18	Оформлення листків непрацездатності

одночасно обома батьками для догляду
за однією дитиною

19	Копія фіскального чека як підтвердний
документ

20	Закінчення відпустки у святковий день,
який припадає на вихідний

20	Заповнення ф. № 1ДФ, якщо путівка
надається на оздоровлення дитини
працівника

Трудове право
33

Галина Фольварочна

ДКХП: практика застосування
Нерідко після обрання назв посад (професій)
у фахівців, які відповідають за ведення кадрової
роботи, виникають труднощі з визначенням посадових (робочих) обов’язків таких працівників.
Постають запитання: з чого почати, якими нормативними актами керуватися, як їх застосовувати
тощо. Відповіді на ці та інші запитання — у статті
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38

Алла Рибінцева

	Звільнення працівників у разі
смерті підприємця

71

	Підсумований облік робочого
часу: особливості оплати праці

Фізична особа — підприємець має у штаті найманих працівників, у т. ч. бухгалтера. Який порядок їх
звільнення в разі смерті підприємця? Хто і як розраховуватиметься з працівниками? Про це — у статті

Специфіка режиму підсумованого обліку робочого
часу обумовлює й низку особливостей в оплаті праці
порівняно з поденним обліком робочого часу. На
ці особливості вказано не стільки законодавчими
нормами, скільки офіційними роз’ясненнями і рекомендаціями щодо застосування підсумованого
обліку. Про регулювання оплати праці за підсумованого обліку робочого часу — у статті

Організація
й адміністрування праці
41

Станіслав Соломонов

	Зниження тарифних ставок
(окладів): документальне
оформлення
У № 4/2018 були розглянуті теоретичні питання,
пов’язані зі зниженням тарифних ставок (окладів)
на підприємстві. На завершення цієї теми наводимо
приклади документів, які слід підготувати в таких
випадках як за наявності колективного договору,
так і за його відсутності

53

Облік і податки
75

Мабуть, більшість бухгалтерів хоча б раз у своїй
роботі стикалисья із ситуацією, коли або вони самостійно, або фахівці податкового органу виявляли
помилку в поданому ними податковому розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і утриманого з них податку за ф. № 1ДФ.
Якими можуть бути такі помилки, та до яких наслідівце може можуть призвести, та як їх виправляти — дізнаєтесь зі у статті

	Відпустка за умовами праці:
розрахунок тривалості

Офіційна думка
Роз’яснюють фахівці ДФСУ

81	Оподаткування вартості спеціального
(форменого) одягу

82	Оподаткування виплат особі, яка

провадить незалежну професійну
діяльність

Оплата праці
67

Ніна Підлужна

	Індексація та компенсація
грошових доходів
У статті розглянуто питання індексації доходів громадян у травні 2018 р. відповідно до Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» від
03.07.1991 р. № 1282-XII

Ірина Красовська

	Форма № 1ДФ: заповнення
та виправлення помилок

Станіслав Соломонов

Тривалість основної («звичайної») відпустки не
залежить від умов праці, і для її надання не пот
рібно вести якогось специфічного обліку. А для
встановлення тривалості додаткових відпусток
за умовами праці в разі виконання працівником
робіт за різними професіями необхідна організація
на підприємстві обліку часу, відпрацьованого за
кожним видом робіт, і порядок застосування цих
облікових даних. Детальніше про це — у статті

Станіслав Соломонов

82	Алгоритм розрахунку податкової
знижки в разі оплати вартості
навчання

83

Право на податкову знижку в разі оплати
вартості навчання батьками

84	Відповідальність за неповернення
іноземної валюти
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Пенсійне та соціальне
забезпечення
85

Валентина Боршовська

	Звітність з ЄСВ: помилки
в персональних даних
У статті розглянуто питання щодо виправлення помилок у персональних даних, допущених за період
до 2010 р., за 2010 р. та з 01.01.2011 р.

Запитання – відповідь

89
89
90
90
91

РЕКЛАМА

4

Відображення винагород у таблиці 6
Звітність з ЄСВ фермерів
«Розбивка» зарплати між місяцями
Відображення «декретних» за минулий
період
Коди типу нарахувань та знаки «+» і «–»

Документи для роботи
92	Щодо оподаткування доходу,

отриманого у вигляді подарунка
ІПК ДФСУ від 03.03.2018 р.
№ 865/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

93	Щодо надання соціальної додаткової

відпустки на дітей з початку року
	Лист Міністерства соціальної політики
України від 06.02.2018 р.
№ 203/0/101-18/284

Довідкова інформація
94	Календар бухгалтера
по зарплаті

95	
Види та тривалість відпусток
окремих видів
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Про реабілітацію осіб з інвалідністю
Закон України
від 13.03.2018 р.
№ 2318-VIII

Внесено зміни до ст. 7 Закону України «Про реабілітацію осіб
з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності. Загалом визначено, що особи, які не можуть прибути на огляд МСЕК
за станом здоров’я, оглядаються вдома. А особам, які звертаються
для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних
дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем
організму, у т. ч. необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або
нижніх кінцівок (їх частин), у т. ч. учасникам АТО та деяким іншим
категоріям осіб, відповідна група інвалідності встановлюється без
зазначення строку повторного огляду (безстроково).
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Вимоги безпеки до обладнання
Наказ від 28.12.2017 р.
№ 2072

Затверджено Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками. Вони поширюються
на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності,
організаційно-правової форми та видів діяльності й установлюють
мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової
діяльності. Їх можна охарактеризувати як загальні правила техніки
безпеки.

Доплата за військовий облік
Лист від 09.02.2018 р.
№ 227/0/101-18/281

Повідомляється, що якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладаються додаткові
обов’язки з ведення військового обліку, які не передбачено посадовою інструкцією, то за їх виконання встановлюється відповідна доплата. Якщо в посадовій інструкції, наприклад, інспектора
з кадрів, визначено завдання з ведення військового обліку, то доплата, передбачена Порядком організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921, не виплачується. У такому
разі фахівець кадрової служби під час ведення військового обліку
виконує свої безпосередні обов’язки та отримує відповідну оплату
з урахуванням виконання зазначених функціональних обов’язків.

Включення «дитячих» відпусток до графіка відпусток
Лист від 06.02.2018 р.
№ 204/0/101-18/284

Повідомляється, що Законом про відпустки не передбачено вимоги визначати період надання «дитячої» відпустки в графіку
відпусток. У той же час, на думку Мінсоцполітики, для уникнення
накопичення таких відпусток і раціонального планування роботи
підприємства сторонам трудового договору все ж доцільно погоджувати їх надання окремим рядком у графіку відпусток.
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Надання «дитячої» відпустки
Лист від 06.02.2018 р.
№ 203/0/101-18/284

Повідомляється, що якщо працівниця з початку року перебувала
у щорічній відпустці або відпустці без збереження заробітної плати
й відразу має намір скористатися соціальною відпусткою на дітей,
підстав для відмови в її наданні немає. У той же час якщо жінка,
наприклад, перебувала у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і не виконувала трудових
обов’язків жодного дня, права на додаткову соціальну відпустку
за відповідні роки вона не має.
Текст документа на с. 93 цього номера журналу

Повідомлення працівника про суму зарплати
Лист від 20.10.2017 р.
№ 262/0/101-17

Розглянуто питання, в який спосіб та за якою формою роботодавець
може повідомляти працівника про належні йому суми зарплати до
виплати та відрахувань з них. Повідомляється, що чіткої форми (виду)
такого повідомлення не встановлено. Як правило, працівнику під час
виплати зарплати надається розрахунковий лист з даними щодо сум,
які належать йому до виплати, та відрахувань з них. Водночас, йдеться
в листі, законодавством не передбачено заборони в разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його зарплати на вказану ним електронну адресу.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Оподаткування подарунка, вартість якого перевищує 25 % МЗП
Індивідуальна податкова
консультація
від 03.03.2018 р.
№ 865/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК

Роз’яснюється, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків,
наданих такому платнику юридичною особою, яка в розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної зарплати
(у 2018 р. — 930,75 грн). При цьому якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то вся їх вартість оподатковується ПДФО
як додаткове благо.
Текст документа на с. 92 цього номера журналу

Перерахунок медстраховки після звільнення працівника
Індивідуальна податкова
консультація
від 20.03.2018 р.
№ 1107/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що в разі повернення страховою компанією сум, що
були перераховані згідно з договором добровільного медичного
страхування працівника роботодавцю, у ф. № 1ДФ необхідно провести сторно за відповідною ознакою доходу, яка була відображена
в минулих податкових періодах зі знаком «мінус».

Оподаткування медогляду директора і головбуха
Індивідуальна податкова
консультація
від 20.12.2017 р.
№ 3060/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Роз’яснюється, що в разі якщо роботодавець на рахунок закладу
охорони здоров’я перераховує кошти за проведення таким закладом працівникам (заступнику директора та головному бухгалтеру)
медичного огляду, який не є обов’язковим, то вартість такого огляду
включається до їх оподатковуваного доходу як додаткове благо та
оподатковується ПДФО на загальних підставах.
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Виплата дивідендів акціонерним товариством
Індивідуальна податкова
консультація
від 15.03.2018 р.
№ 1021/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Розглянуто питання відображення у ф. № 1ДФ нарахованих та
виплачених акціонерам дивідендів. Як можна зрозуміти з ІПК,
питання стосувалося відповідності граф 3 і 3а. Роз’яснюється, що
у ф. № 1ДФ графа 3 «Сума виплаченого доходу» заповнюється
в тому кварталі, в якому відбулося перерахування коштів Центральному депозитарію України. Водночас графи 3а «Сума нарахованого
доходу», 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого
податку» повинні бути заповнені в тому кварталі, в якому фактично
відбулось нарахування доходів у вигляді дивідендів та утримання
ПДФО із таких доходів.

Код бюджетної класифікації в разі сплати ПДФО
Індивідуальна податкова
консультація
від 28.03.2018 р.
№ 1262/6/99-99-13-01-0115/ІПК

Роз’яснюється, що якщо податковий агент нараховує дохід на користь фізичної особи за договором цивільно-правового характеру,
то під час сплати ПДФО він повинен використовувати код бюджетної
класифікації 11010400, а в разі нарахування зарплати — 11010100.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Скорочення найменування підприємства в«лікарняному»

РЕКЛАМА

Посилаючись на ст. 90 Цивільного кодексу України та п. 1.4 Вимог
до написання найменування юридичної особи, її відокремленого
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5, в яких
зазначено, що скорочене найменування може використовуватися
юридичною особою на рівні з повним у разі його затвердження
установчими документами та внесенням відповідного запису до
єдиного державного реєстру, Фонд дійшов висновку, що за умови
дотримання вимог зазначених актів законодавства під час оформлення листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я разом
із повною назвою може використовуватися скорочене найменування юридичної особи як самого закладу охорони здоров’я, так
і організації, установи, підприємства. Нагадаємо, що найменування
юридичної особи включає:
• організаційно-правову форму, наприклад, ТОВ чи товариство
з обмеженою відповідальністю;
• назву (те, що в лапках), наприклад: «Залізобетонний комбінат» або «ЗБК».

7

8

МОНіТОРИНГ законодавства

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Закон про ТОВ:

нове в трудових
відносинах

У червні набирає чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що
по-новому врегульовує порядок їх створення, діяльності
та припинення. Жодне товариство не працює без органів
управління, а тому завжди виникають питання щодо взає
мовідносин з товариством його посадових осіб та оплати їх
роботи. Тож далі про це коротко

З

17.06.2018 р. набирає чинності новий Закон України «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII
(далі — Закон № 2275). Пунктом 3 глави VIII
«Прикінцеві та перехідні положення» цього
Закону встановлено, що протягом року з дня
набрання ним чинності положення статуту
товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю,
що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству
станом на день набрання чинності цим Законом. Згаданий пункт не застосовується
після внесення змін до їх статутів.
Це означає, що впродовж року товариства
мають привести свої статути у відповідність із Законом № 2275. Серед іншого це,
можливо, змусить товариства упорядкувати
як структуру органів їх управління, так і
взаємовідносини з їх посадовими особами.

Зверніть увагу, що в Законі № 2275 є багато
«відсильних» норм до статуту товариства,
в якому мають бути врегульовані детальніше ті чи інші питання, визначені Законом.
Тому приведення статуту у відповідність до
Закону № 2275 не має бути формальністю.
Наприклад, ст. 26 Закону № 2275 передбачено, що посадові особи товариства,
винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема
шляхом подання (включення) недостовірної
інформації до документів товариства, що
призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну
відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству. А посадовими
особами товариства є члени виконавчого
органу, наглядової ради, а також інші особи,
передбачені статутом товариства (ст. 42).
Органами товариства, як визначено ст. 28
Закону № 2275, є загальні збори учасників,
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наглядова рада (в разі утворення) та виконавчий орган. І далі окремі статті Закону
№ 2275 розкривають порядок створення
цих органів, їх права й обов’язки, а також
взаємовідносини з посадовими особами
товариства.

Наглядова рада товариства
Частиною першою ст. 38 Закону № 2275
визначено, що статутом товариства може
бути передбачено (тобто не обов’язково)
утворення наглядової ради, повноваження,
порядок створення та діяльності якої розкрито в цій статті далі. Якщо вона буде створена,
слід звернути увагу на такі її повноваження.
Так, до компетенції наглядової ради може
бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства
(всіх чи окремо одного або декількох з них),
зупинення та припинення їх повноважень
і встановлення розміру винагороди членам
виконавчого органу товариства. Тож якщо
з метою «економії» на індексації зарплати
підприємство практикує періодичне підвищення заробітної плати, то слід враховувати,
що розмір оплати праці посадових осіб виконавчого органу товариства в такому разі
одноособово керівником не вирішується.
З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір
може бути оплатним чи безоплатним. Але
ст. 38 Закону № 2275 не містить норми, що
може бути безоплатним трудовий контракт.
Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує
особа, уповноважена на таке підписання
загальними зборами учасників. За рішенням
загальних зборів учасників повноваження
членів наглядової ради можуть бути в будьякий час та з будь-яких підстав припинені
або члени наглядової ради можуть бути

МОНіТОРИНГ законодавства

тимчасово відсторонені від виконання своїх
повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням
загальних зборів учасників відповідний
договір із цією особою вважається автоматично припиненим.
Частиною п’ятою ст. 40 Закону № 2257
встановлено, що член виконавчого органу товариства без згоди загальних зборів
учасників або наглядової ради товариства,
а член наглядової ради товариства — без
згоди загальних зборів учасників не може:
• здійснювати господарську діяльність
як фізична особа — підприємець у сфері
діяльності товариства;
• бути учасником повного товариства
або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері
діяльності товариства;
• бути членом виконавчого органу або
наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері
діяльності товариства.
Порушення обов’язків, передбачених
частиною п’ятою цієї статті, є підставою для
розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
Це варто враховувати в тих випадках, коли
один директор очолює кілька підприємств.
Але якщо у «споріднених» товариствах учасники з цих питань дійдуть згоди, то про роботу
в «чужому» товаристві за сумісництвом пот
рібно попереджати й отримувати згоду. Хоча
вважається, що на роботу за сумісництвом
згода роботодавця не потрібна, «якщо інше не
передбачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП),
що й маємо в нашому випадку.

Виконавчий орган товариства
Стаття 39 Закону № 2275 визначає «правила» діяльності виконавчого органу товариства, що здійснює управління його поточ-
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ною діяльністю і є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша
назва.
У той же час статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства
є колегіальним, та визначено його кількісний
склад. У такому разі назвою колегіального
виконавчого органу є «дирекція», а його
голови — «генеральний директор», якщо
статутом не передбачені інші назви. Тобто
маємо ситуацію як з головними бухгалтерами/бухгалтерами: якщо немає підлеглих
директорів — керівник «директор», якщо
є інші директори, то найголовніший директор — «генеральний директор».
Не забувайте, що перейменування посади
слід розцінювати як зміну істотних умов
праці та попереджати про це працівника за
два місяці.
Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє
як одноосібний виконавчий орган, не може
бути членом наглядової ради цього товариства.
Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке
підписання загальними зборами учасників.
Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або
він може бути тимчасово відсторонений від
виконання своїх повноважень лише шляхом
обрання нового одноосібного виконавчого
органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їх
обов’язків. У разі припинення повноважень
одноосібного виконавчого органу або члена
колегіального виконавчого органу договір
із цією особою вважається припиненим.
Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи
тимчасових виконувачів обов’язків для всіх
членів колегіального виконавчого органу.
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Посадові особи товариства
Посадовими особами товариства, як зазначалося вище, є члени виконавчого органу,
наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (ст. 42 Закону № 2275).
Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ
можуть здійснюватися виключно на умовах
та підставах, зазначених у договорі між нею
і товариством (частина друга ст. 42 Закону
№ 2275). І хоча тут немає прямої вказівки
на письмовий договір, слід взяти до уваги
норми ст. 24 КЗпП, яка передбачає письмову
форму контракту.
Законом запроваджено таке поняття, як
«конфлікт інтересів», яким є конфлікт між
обов’язком посадової особи діяти добросовісно та розумно в інтересах товариства
в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Тому відповідно до частини четвертої ст. 42 Закону
№ 2275 у разі обрання на посаду посадова особа товариства зобов’язана подати товариству
перелік своїх афілійованих осіб і в подальшому в п’ятиденний строк з дня, коли їй стало
відомо про зміни складу афілійованих осіб,
зобов’язана повідомити про це товариство.
Афілійованими особами вважаються особи,
які визнаються такими відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI.
Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат,
винагород чи інших благ за дії (бездіяльність),
пов’язані з виконанням посадовою особою її
повноважень, є конфліктом інтересів (частина п’ята ст. 42 Закону № 2275). У такому
разі посадова особа, якій стало відомо про
виникнення конфлікту інтересів, зобов’язана
протягом двох днів письмово повідомити
про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (в разі утворення).
Виконавчий орган товариства зобов’язаний
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повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом
двох днів з дня отримання інформації про
наявний конфлікт інтересів (частина шоста
ст. 42 Закону № 2275).
Крім того, частиною сьомою ст. 42 Закону
№ 2275 встановлено, що посадовим особам
забороняється розголошувати інформацію,
що стала їм відома у зв’язку з виконанням
ними посадових обов’язків та становить
комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття
такої інформації вимагається законом. Ця
заборона діє також протягом одного року з
дати припинення (розірвання) договору між
посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлено таким договором.
І «вінцем» ст. 42 Закону № 2275 є частина
восьма, якою встановлено, що порушення
посадовою особою обов’язків, передбачених частинами другою, четвертою, шостою
і сьомою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту)
з такою особою без виплати компенсації.

Зберігання документів товариства
Стаття 43 Закону № 2275 визначає перелік
документів, які товариство зобов’язано зберігати, та відповідальних осіб. Але звернемо
увагу лише на такий момент. Відповідальність
за зберігання документів товариства покладається на його виконавчий орган та на
головного бухгалтера (в разі призначення) —
щодо документів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, строки зберігання яких
(бухгалтерських) визначаються відповідно
до законодавства.

Відшкодування витрат на реєстрацію
Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII містить

МОНіТОРИНГ законодавства

ст. 8 «Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства». Нею встановлено, що
угоди, укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що
укладені з товариством, тільки за умови їх
подальшого схвалення товариством. Угоди,
укладені засновниками до моменту реєстрації
товариства й надалі не схвалені товариством,
тягнуть за собою правові наслідки лише для
засновників.
З посиланням на норми цієї статті давалася ствердна відповідь на запитання: чи
може товариство відшкодувати засновнику
(засновникам) витрати на його створення,
понесені до моменту реєстрації товариства,
як-то на нотаріальне посвідчення підписів,
реєстраційний збір, оплата копій тощо.
І вважалося, що такі витрати на підставі
авансового звіту можна відшкодувати без
сплати ПДФО.
У новому Законі № 2275 аналогічної норми немає. Стаття 46 Закону № 2275 визначає порядок та наслідки схвалення значного
правочину та правочину із заінтересованістю
уже діючого підприємства. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення,
створює, змінює, припиняє цивільні права та
обов’язки товариства лише в разі подальшого
схвалення правочину товариством у порядку,
встановленому для прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення. Подальше
схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення
про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та
обов’язки товариства з моменту вчинення
цього правочину.
Тож, на думку автора, товариство й надалі
може відшкодувати засновнику (засновникам) витрати на його створення, понесені
до моменту реєстрації товариства, але двозначностей з оподаткуванням таких сум вже
не повинно бути.
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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 Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Розмір доплати за ведення
військового обліку бухгалтеромкадровиком
На бухгалтера покладено обов’язки
кадровика та обов’язки з ведення
військового обліку. У Порядку № 921
зазначено, що доплата за ведення військового обліку встановлюється в розмірі до
50 % посадового окладу. Від окладу за якою
посадою — бухгалтера чи кадровика —
потрібно встановити доплату?
За відсутності працівника, який би
обіймав посаду інспектора з кадрів,
начальника відділу кадрів, фахівця
з кадрових питань тощо, ведення кадрової
роботи на підприємстві може покладатися
на бухгалтера. Її виконання передбачає доплату відповідно до ст. 105 КЗпП зважаючи
на умови, викладені в колективному договорі

або визначені рішенням керівника (за відсутності колективного договору).
У свою чергу, якщо на підприємстві,
в установі, організації та державному органі (далі — підприємство) працює менше
500 призовників і військовозобов’язаних,
обов’язки щодо ведення військового обліку
покладаються на посадову особу кадрового
підрозділу (служби управління персоналом).
Такі правила передбачені п. 11 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 р.
№ 921 (далі — Порядок № 921). За виконання такої роботи працівникові встановлюється доплата в розмірі до 50 %
посадового окладу (крім державних службовців). А отже, якщо на підприємстві
працює, наприклад, 100 призовників та
військовозобов’язаних, конкретний розмір доплати визначається керівником
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залежно від фактичної чисельності таких
працівників.
Нагадаємо, що загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на
підприємствах, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних,
які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року. Тобто на
підприємствах (крім державних органів) за
наявності на військовому обліку від 500 до
2000 призовників і військовозобов’язаних за
ведення військового обліку відповідає одна
особа. За наявності 2000–4000 призовників
і військовозобов’язаних — дві особи, від 4000
до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, та на кожні наступні 3000 —
по одній особі додатково.
Кількість осіб, відповідальних за ведення
військового обліку в державних органах та
військових комісаріатах, визначено в п. 10
Порядку № 921. Зауважимо, що зазначені
особи утримуються за рахунок коштів підприємств, державного та відповідних місцевих
бюджетів.
Оскільки в ситуації, що розглядається,
ведення військового обліку не може бути покладене на працівника кадрового підрозділу
(служби управління персоналом) через його
відсутність, ці обов’язки може виконувати
бухгалтер, якому має бути встановлена доплата за їх виконання. Тож постає питання:
від окладу за якою посадою слід встановлювати доплату?
Як і в разі встановлення доплати бухгалтеру за виконання роботи працівника відділу
кадрів, так і для бухгалтера, який веде військовий облік замість фахівця відділу кадрів,
доплата має встановлюватися у визначеному
керівником розмірі від посадового окладу
працівника. Адже працівником згідно з положеннями законодавства вважаться фізична
особа, яка працює за трудовим договором
(контрактом) на підприємстві, в установі та
організації незалежно від форми власності
та виду діяльності або у фізичної особи, яка
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відповідно до законодавства використовує
найману працю. У випадку, наведеному
в запитанні, трудовий договір укладено саме
з бухгалтером. Тому доплата встановлюється
в розмірі до 50 % окладу за основною посадою — бухгалтера.

Виконання обов’язків іншого
працівника за різних графіків
роботи
Бухгалтер працює неповний робочий час з 9:00 до 13:00. Кадровик
працює повний робочий час з 9:00
до 18:00. На час відпустки кадровика підприємство хоче покласти виконання його
обов’язків на бухгалтера. Чи правомірні такі
дії та як встановити доплату в такому разі?
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна
працівника, відсутнього у зв’язку
з хворобою, відпусткою, відрядженням та
з інших причин, коли працівник поряд зі
своєю основною роботою виконує обов’язки
тимчасово відсутнього працівника.
Зауважимо, що зазвичай додаткова робота за іншою професією (посадою) має
виконуватися протягом робочого часу за
основною посадою. Але оскільки режим роботи бухгалтера та працівника відділу кадрів
не збігається, виконання бухгалтером всіх
обов’язків, покладених на фахівця відділу
кадрів, неможливе.
У такому разі, на думку автора, обов’язки
працівника відділу кадрів на бухгалтера
можна покласти частково. Тобто якщо згідно з посадовою інструкцією на працівника
відділу кадрів покладено виконання досить
великої кількості обов’язків, то на бухгалтера,
зважаючи на сезонність (період) надання
відпустки працівнику відділу кадрів, можна
покласти виконання таких обов’язків, як,
наприклад, надання працівникам відпусток
відповідно до законодавства про працю,
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а також перевірку табеля обліку використання робочого часу.
Усі інші обов’язки, наприклад, оформлення прийняття, переведення, звільнення працівників, формування та ведення особових
справ працівників, підготовка необхідних
матеріалів для атестаційної комісії, проектів
документів, що стосуються винагород і заохочень працівників, заповнення та ведення
обліку та зберігання трудових книжок, визначення страхового стажу, видання довідки
про роботу, здійснення контролю за складанням і додержанням графіків відпусток,
ведення архіву особових справ, здійснення
контролю за додержанням працівниками
правил внутрішнього трудового розпорядку
тощо, можна залишити для виконання саме
фахівцем відділу кадрів після його виходу
на роботу.
Тобто за чотири години роботи, які встановлені бухгалтеру як режим неповного
робочого часу (з 9:00 до 13:00), з деякими
обов’язками кадровика він впорається без
втрат для основної роботи.
Таким чином, слід видати наказ, у тексті
якого можна визначити перелік видів робіт,
які тимчасово має виконувати бухгалтер:
«1. Покласти на Котенко Людмилу Григорівну,
бухгалтера, виконання обов’язків інспектора
з кадрів поряд зі своєю основною роботою
в частині надання працівникам відпусток
відповідно до законодавства про працю та
перевірки табеля обліку використання робочого часу на період надання Малько І. О.
щорічної основної відпустки з 7 по 18 травня 2018 р.».
Нагадаємо, що за таке виконання обов’яз
ків працівнику провадиться доплата. Розміри доплат установлюються на умовах,
передбачених колективним договором. Тож
у другому пункті наказу це варто обумовити:
«2. Встановити Котенко Л. Г. доплату за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
інспектора з кадрів Малько І. О. в розмірі
25 % посадового окладу бухгалтера».
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Зауважимо, що доплата може проводитися як від основної посади, так і від тієї, чию
роботу виконує працівник, що залежатить
від положень колективного договору.
Слід пам’ятати, що виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника допускається лише за згодою працівника. Тобто виданню наказу має передувати заява
бухгалтера, в якій він не заперечує проти
виконання цих робіт на визначений період.
В іншій ситуації, тобто якщо на цьому наполягає роботодавець, про виконання робіт
тимчасово відсутнього працівника інший
працівник має бути повідомлений не менш
як за два місяці. Така ситуація виникає вкрай
рідко, проте роботодавцю варто мати це на
увазі.
Також слід відзначити, що виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
в табелі обліку робочого часу не відображається, оскільки здійснюється протягом робочого часу поряд із виконанням обов’язків за
основною посадою. Записи про виконання
обов’язків у трудову книжку та до особової
картки № П-2 також не вносяться.
Після повернення працівника відділу
кадрів з відпустки виконання обов’язків
бухгалтером припиняються автоматично.
При цьому окремий наказ про припинення
їх виконання не видається.

Відкликання заяви про звільнення
Працівник за погодженням з роботодавцем подав заяву про звільнення за угодою сторін 30.03.2018 р.
Напередодні звільнення він передумав
звільнятися та хоче відкликати відповідну заяву. Роботодавець йому відмовив на
підставі того, що на його посаду вже знай
дено заміну, і новий працівник виходить на
роботу з понеділка 02.04.2018 р. Цього ж
дня працівник звернувся до поліклініки
та відкрив листок непрацездатності. Як
діяти роботодавцю в цій ситуації?
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Звільнення за угодою сторін є звільненням за п. 1 ст. 36 КЗпП. Воно можливе лише за домовленістю сторін,
тобто за двосторонньою згодою роботодавця
та працівника з визначенням терміну припинення трудових відносин. Саме узгодження терміну припинення трудових відносин
відрізняє таке звільнення від звільнення за
власним бажанням.
Незважаючи на те, що законодавство допускає усну форму домовленості, зауважимо,
що задля уникнення трудових спорів її варто
викладати письмово, зокрема, у формі заяви
про звільнення «за угодою сторін», якщо
ініціатором припинення трудових відносин
є працівник, з проханням звільнити його
у визначений день і резолюцією роботодавця
провести звільнення в цей день, що й маємо
в описаній ситуації.
Щодо відкликання працівником своєї
заяви, то зауважимо таке. У КЗпП відсутня
пряма норма, яка б регулювала питання
відкликання працівниками заяв про звільнення. Та у п. 12 постанови Пленуму Верхов
ного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 06.11.1992 р.
№ 9 (далі — Постанова № 9) роз’яснено,
що працівник, який попередив роботодавця
про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до
закінчення строку попередження відкликати
свою заяву, і звільнення в цьому випадку не
проводиться, якщо на його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого
підприємства, установи, організації. А у п. 8
Постанови № 9 роз’яснено, що за наявності
домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за
п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін) договір
припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може
мати місце лише за взаємної згоди про це
роботодавця та працівника.
Тобто відкликання заяви — це одноособове рішення працівника, його волевиявлення,
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тому воно може відбуватися лише в разі його
звільнення за власним бажанням, що також
є його одноособовим рішенням. Звільнення
за угодою сторін не є одноосібним рішенням
працівника, тому й потрібна згода роботодавця на відкликання заяви.
У прикладі, що розглядається, роботодавець не погоджується на відкликання заяви,
адже має поважну причину для цього — на
місце працівника знайдено нового, з яким
після звільнення попереднього буде укладено трудовий договір. Звичайно, якщо
працівника не хочуть відпускати, роботодавець може погодитися на відкликання заяви
й не звільняти працівника.
Принагідно нагадаємо, що звільнення
за угодою сторін під час тимчасової непрацездатності працівника законодавством не
заборонено, адже, як відомо, така заборона
діє лише в разі звільнення працівника за
ініціативою роботодавця (ст. 40–41 КЗпП).
Жодних інших норм, що обмежують звільнення за цих обставин, законодавство не
містить. Отже, трудові відносини в такій
ситуації можуть припинятися в період тимчасової непрацездатності працівника або
перебування його у відпустці.
Але зазначимо, що роботодавець має
виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, до того ж не по дату звільнення,
а до закінчення страхового випадку.
Підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Право застрахованих осіб
на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності встановлює
частина перша ст. 19 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.
Таке право виникає з настанням страхового
випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше
не передбачено законом. Також абзацом тре-
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тім п. 2 ст. 22 зазначеного Закону допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та
професійним захворюванням, виплачується підприємством та Фондом соціального
страхування застрахованим особам (починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності
або до встановлення медико-соціальною
експертною комісією інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності, у порядку
та розмірах, встановлених законодавством.
Разом з тим обов’язок роботодавця виплатити всі належні працівникові кошти
(заробітна плата, грошова компенсація за
невикористані відпустки, в т. ч. соціальні
«дитячі») та видати трудову книжку в день
звільнення все ж залишається. Тому якщо
виплата всіх сум, що належать працівникові,
відбувається через банк, це можна зробити
в день звільнення через банківську установу. Якщо виплата проводиться готівкою
й працівник цього дня не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше
наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Про нараховані суми, належні працівникові
в разі звільнення, роботодавець повинен
письмово повідомити його перед виплатою
зазначених сум (ст. 116 КЗпП; див. також
с. 6 цього номера).
У день звільнення роботодавцю необхідно надіслати поштою лист із вказівкою про
необхідність отримання трудової книжки.
Проте пересилання трудової книжки поштою
з доставкою на зазначену адресу згідно з п. 4.2
Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29.07.1993 р.
№ 58, допускається лише за письмовою
згодою працівника.
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Розмір зарплати
працівника-іноземця
Заробітна плата працівника-іноземця має становити не менше
37 230 грн. Чи не буде порушенням,
якщо такій особі встановити заробітну
плату в меншому розмірі, наприклад, у
разі роботи з неповним робочим днем?
Відповідно до частини першої ст. 42
Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067) роботодавці мають
право на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства на території України
на підставі дозволу, який видається службою
зайнятості.
Згідно з частиною третьою ст. 421 Закону
№ 5067 з 27.09.2017 р. отримати дозвіл на
застосування праці іноземців та осіб без
громадянства роботодавці можуть за умови
виплати їм заробітної плати в розмірі не
менше:
• п’яти мінімальних заробітних плат —
іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях
та навчальних закладах, визначених у ст. 34,
36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про
освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII (посилання на ці статті не є актуальними, адже
цей Закон втратив чинність);
• 10 мінімальних заробітних плат — для
всіх інших категорій найманих працівників.
Як відомо, для отримання дозволу на застосування праці іноземців роботодавець
повинен подати до служби зайнятості відповідний перелік документів. Серед них: копія
проекту трудового договору (контракту)
з іноземцем, посвідчена роботодавцем. Водночас після укладання трудового договору
(контракту), який необхідно укласти не пізніше як за 90 календарних днів з дати видачі
дозволу, у 10-денний строк роботодавець
зобов’язаний надати до служби зайнятості
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його засвідчену копію. Також подання засвідченої копії трудового договору (конт
ракту) з працівником-іноземцем передбачено
й у разі продовження дії дозволу.
Нагадаємо, що в трудовому договорі передбачено розділ щодо оплати праці, в якому
встановлюється розмір посадового окладу
(тарифної ставки) працівника. Отже, розмір
заробітної плати обумовлюється та затверджується на початковому етапі та не може бути
меншим, ніж передбачений законодавством.
Оскільки КЗпП регулює трудові відносини
всіх працівників, на підданого іншої країни,
трудові відносини якого укладені згідно
із законодавством, вони також розповсюджуються. Так, відповідно до ст. 56 КЗпП за
угодою між працівником та роботодавцем
може встановлюватись як під час прийняття
на роботу, так і згодом неповний робочий
час. Тобто це стосується як неповного робочого дня, неповного робочого тижня, так
і неповного робочого дня за неповного робочого тижня. Оплата праці в цих випадках
провадиться пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку.
Тому, щоб не порушувати цих правил,
в разі укладання трудового договору з іноземцем, умовами якого встановлено неповний
робочий день, неповний робочий тиждень
або неповний робочий день за неповного
робочого тижня, праця має оплачуватися
пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Такої ж думки дотримуються й фахівці Державної служби
України з питань праці в листі від 29.11.2017 р.
№ 5418/4/4.2-ЗВ-17.

Причина виплати матеріальної
допомоги
Колдоговором передбачена виплата матеріальної допомоги за
сімейними обставинами. Чи слід
працівникам їх конкретизувати у заявах
про надання такої матдопомоги?
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Згідно з Інструкцією зі статистики
зарплати види матеріальної допомоги, яку може надавати підприємство працівникам, розрізняються залежно від джерел її фінансування. До них належать:
• матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім або
більшості працівників згідно з умовами
колективного договору (на оздоровлення,
у зв’язку з екологічним станом), що включається у фонд оплати праці (пп. 2.3.3 Інструкції);
• матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам
у зв’язку з родинними обставинами, на оплату
лікування, оздоровлення дітей, поховання,
що до фонду оплати праці не включається
(пп. 3.31 Інструкції).
Але матеріальна або благодійна допомога може виплачуватися й особам, які не
є працівниками підприємства (наприклад,
колишнім працівникам, які вийшли на пенсію, або членам їхніх сімей, дітям померлих
працівників). Ці суми також не належать до
фонду оплати праці (пп. 3.32 Інструкції зі
статистики зарплати).
Порядок надання всіх видів матеріальної допомоги, а також джерела її виплати
встановлюються в колективному договорі.
Конкретні розміри допомоги з урахуванням
фінансових можливостей підприємства
визначає керівник у наказі, виданому на
підставі заяви працівника.
Оскільки разова матеріальна допомога
надається за певних підстав, що чітко та через
кому перелічені в Інструкції зі статистики
зарплати, у заяві працівник має зазначити
підставу для її надання. Тобто формулювання: «Прошу надати матеріальну допомогу
на оплату лікування», «…оздоровлення дітей» чи «…на поховання матері/батька»
є більш ніж прийнятним, що не скажеш про
надання матеріальної допомоги у зв’язку із
сімейними обставинами.
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Зрозуміло, що сімейними обставинами,
що призвели до необхідності звернення за
такою допомогою, можуть бути будь-які обставини сімейного характеру. Перелік цих
причин Інструкцією зі статистики зарплати
не встановлено, оскільки їх важливість залежить від конкретних обставин, які можуть
скластися в житті того чи іншого працівника. Конкретизація сімейних обставин не
є обов’язковою умовою, адже, на думку
автора, вони мають приватний характер,
і працівник може не бажати їх розголошу-
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вати. Тому рішення про надання працівникові з тієї чи іншої причини родинного
характеру зазначеної матеріальної допомоги
варто передбачити в локальному документі підприємства (колективному договорі,
положенні про працю тощо). Разом з тим
слід наголосити, що на оподаткування цієї
допомоги конкретизація сімейних обставин
не впливатиме1.
1 На тему оподаткування сум матеріальної допомоги
див. відповіді на запитання вебінару на с. 26 цього номера
журналу. (Прим. ред.)

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

Оформлення листків
непрацездатності одночасно
обома батьками для догляду
за однією дитиною
Батько й мати, які працюють на
різних підприємствах, одночасно
(в один і той же період) відкрили
кожен собі в різних медичних закладах у
різних лікарів листки непрацездатності
для догляду за однією своєю дитиною
(код 10). Чи може ФСС якось це виявити
й покарати бухгалтера, лікаря чи батьків,
якщо будуть оплачені обидва листки непрацездатності?
Видача листків непрацездатності для
догляду за хворою дитиною регулюється нормами Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 13.11.2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).

Основні правила видачі листків непрацездатності для догляду за хворою дитиною
полягають у такому:
• листок непрацездатності видається
одному із працюючих членів сім’ї або іншій
працюючій особі, яка фактично здійснює
догляд за хворою дитиною (п. 3.1 Інструкції
№ 455);
• для догляду за хворою дитиною віком до
14 років листок непрацездатності видається
на період, протягом якого дитина потребує
догляду, але не більше 14 календарних днів
(п. 3.3 Інструкції № 455), а якщо дитина
продовжує хворіти, на період до її одужання
особі, яка здійснює догляд, видається довідка за ф. № 138/0 (п. 3.4 Інструкції № 455);
• якщо в сім’ї двоє або більше дітей хворіють одночасно, то для догляду за ними
видається один листок непрацездатності,
а якщо в різний час — листки непрацездатності та довідки видаються окремо (п. 3.5
Інструкції № 455).
У випадку, що розглядається, для догляду за однією хворою дитиною листки
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непрацездатності були видані обом батькам,
і, швидше за все, про таку ситуацію знали
лише вони самі. Зазвичай, якщо дитина захворіла, батьки викликають лікаря додому,
і він відкриває листок непрацездатності
тому з батьків, хто перебуває з дитиною вдома. Але в запитанні зазначено, що батьки
відкрили листки непрацездатності в різних
медичних закладах у різних лікарів. Тому
можна припустити, що вони зверталися до
лікарів з різними проблемами, і кожен з них
відкривав листок непрацездатності щодо
певного захворювання.
Інструкцією № 455 не встановлено для
лікарів, які мають право видавати листки
непрацездатності, обов’язку перевіряти,
чи не відкрито вже особам, що до них звертаються, листки непрацездатності іншими
лікарями: вони повинні лише перевірити
наявність паспорта чи іншого документа,
що посвідчує особу непрацездатного (п. 1.6
Інструкції № 455). Тож покарати лікарів за
те, що не належить до їхніх обов’язків, не
можна.
На кожному підприємстві інформація
про оплату листків непрацездатності є внут
рішньою: нею володіють безпосередньо
підприємство та Фонд соціального страхування (щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності). Зважаючи на те, що батьки дитини працюють на різних підприємствах, відповідно, ані комісія із соціального страхування, ані бухгалтерія кожного з цих
підприємств не могли знати, що подружжя
оформило два листки непрацездатності на
одну дитину. Тому якщо такі листки були
оформлені належним чином, то природно,
що на кожному підприємстві комісія із соціального страхування прийняла рішення,
а бухгалтерія провела виплати за наданим
листком непрацездатності. Їх вини в цій
ситуації також немає.
На думку автора, те, що Фонд зможе якимось чином виявити оформлення листків непрацездатності двом батькам для догляду за
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однією дитиною, є малоймовірним (особливо
у великому місті та із місцезнаходженням
підприємств у різних районах). Але якщо
це все ж таки станеться, то, швидше за все,
винними визнають саме батьків.

Копія фіскального чека як
підтвердний документ
Працівник повернувся із відрядження і виявив, що загубив чек РРО,
який підтверджує оплату послуг
готелю. Чи можна відшкодувати такому
працівнику витрати на проживання, якщо
він надасть копію цього чека?
Фіскальний касовий чек є документом, що містить інформацію про обсяг розрахункової операції. Він видається покупцю товарів/послуг, а у продавця
залишається контрольна стрічка — копії
розрахункових документів, послідовно сформованих РРО, що надруковані або створені
в електронній формі таким реєстратором,
а також копії фіскальних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній
формі (ст. 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР
(далі — Закон № 265).
Фіскальний касовий чек роздруковується
РРО лише один раз, причому зробити дублікат неможливо (не передбачено функціями
РРО). Тому копія фіскального чека із конт
рольної стрічки є єдиним документом, що
може підтвердити здійснення розрахункової
операції.
Для отримання копії фіскального чека
покупець має звернутися до продавця. Закон № 265 не зобов’язує продавця надавати
покупцю такий документ, тому продавець
може й відмовити покупцю в цьому.
Отриману копію фіскального чека доцільно завірити у продавця шляхом здійснення
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надпису «копія вірна» та її завірення підписом посадової особи й печаткою продавця.
Відповідно до п. 5 Інструкції про відряд
ження підприємство має відшкодувати відрядженому працівнику витрати на наймання житлового приміщення із розрахунку
вартості одного місця в готелі (мотелі) за
наявності оригіналів підтвердних доку
ментів. Тому навіть завірену копію чека
прискіпливі перевіряючі можуть не визнати.
Як наслідок, можливі штрафи за порушення
касової дисципліни та нарахування доходу
у вигляді додаткового блага відрядженому
працівнику.

Закінчення відпустки
у святковий день,
який припадає на вихідний
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інші дні, в т. ч. вихідні дні (субота та неділя)
враховуються як звичайні календарні дні.
У випадку, що розглядається, останній день
відпустки припадає на святковий день —
Пасху (Великдень), який зазначений у ст. 73
КЗпП, тому відпустка автоматично продовжується на один день. Збіг святкового дня із
вихідним спричинив перенесення вихідного
дня на понеділок, 09.04.2018 р. (частина третя ст. 67 КЗпП), але, як зазначалося вище,
вихідні дні включаються в тривалість відпустки як і будь-які інші календарні дні.
Таким чином, працівнику слід продовжити відпустку на один день — 09.04.2018 р.
і 10.04.2018 р. він має вийти на роботу.

Заповнення ф. № 1ДФ,
якщо путівка надається
на оздоровлення дитини
працівника

Останній день відпустки працівника припадає на неділю 08.04.2018 р.,
який є святковим днем. Відповідно,
понеділок (09.04.2018 р.) — вихідний день.
Зважаючи на це, на скільки днів необхідно
продовжити відпустку працівнику — на
один чи два?

Підприємство надає путівку на оздоровлення дитини працівника. Чий
реєстраційний номер вказувати
у ф. № 1ДФ — дитини чи батька (працівника підприємства)?

Під час визначення тривалості відпустки дуже важливо розрізняти поняття «вихідний» та «святковий і неробочий день». Відповідно до ст. 5 Закону
про відпустки тривалість відпустки розраховується в календарних днях, при цьому
в ній не враховуються:
• святкові та неробочі дня, визначені
ст. 73 КЗпП, що припадають на період відпустки;
• дні додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А І групи.
Також до тривалості щорічної відпустки
не включаються дні тимчасової непраце
здатності працівника, засвідченої в установленому порядку, та дні відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами (ст. 78 КЗпП). Усі

Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ
є документом, у якому відображаються всі суми доходів, нарахованих
(виплачених) на користь фізичної особи
як платника податку протягом звітного податкового періоду.
Інформація про нараховані (сплачені)
суми доходу, ПДФО та ВЗ відображається
у цій формі із зазначенням реєстраційного
номера облікової картки платника податків
(РНОКПП), який раніше називався індивідуальний податковий номер (ІПН), або серії та
номера паспорта, якщо особа має відповідну
відмітку в цьому документі.
Реєстраційний номер призначений для
ідентифікації кожного громадянина, він на
дається один раз на все життя й не змінюється (крім випадків, пов’язаних з релігійними

ПРяма телефонна лінія

№5 (142) травень 2018

переконаннями). Отже, дитина працівника
також вже має свій РНОКПП.
Для отримання путівки працівник мав
подати заяву й зазначити в ній, що путівка
потрібна саме для оздоровлення дитини, а не
його (працівника). На підставі цієї заяви мав
бути виданий наказ керівника про надання
путівки дитині, а у путівці — прізвище, ім’я
та вік також дитини (а не працівника). Тому,
на нашу думку, в розрахунку за ф. № 1ДФ
слід вказувати реєстраційний номер дитини.

Відображення у ф. № 1ДФ виплат,
які належать померлому
працівнику, та на його
поховання
Помер працівник підприємства.
Усі належні йому доходи отримала
дружина. Чий реєстраційний номер
вказувати у ф. № 1ДФ — померлого працівника підприємства чи його дружини?
Зазвичай родичу (члену сім’ї) померлого (загиблого) працівника виплачується кілька сум коштів, зокрема:
заробітна плата за відпрацьований час,
компенсація за невикористані дні відпусток,
допомога по тимчасовій непрацездатності
(якщо працівник перед смертю хворів), допомога на поховання від Фонду соціального
страхування та від підприємства тощо.

Розрахунок належних померлому (загиб
лому) працівнику виплат проводиться на
підставі таких документів: табель обліку
використання робочого часу, листок непраце
здатності (в разі хвороби працівника), журнал
обліку відпусток, положення колективного
(трудового) договору, якими передбачені
виплати у зв’язку зі смертю, наказ керівника
про проведення виплат.
У ф. № 1ДФ нараховані та виплачені суми
коштів відображають таким чином:
• суми заробітної плати та компенсації
за невикористані дні щорічної відпустки,
вихідної допомоги — із зазначенням реєстраційного номера померлого (загиблого) працівника та з ознакою доходу «101». У графі 7
«Дата звільнення з роботи» проставляють
дату виключення з особового складу у зв’язку
зі смертю (дату смерті працівника);
• суму допомоги на поховання від ФСС —
із зазначенням реєстраційного номера особи,
якій вона виплачена (в даному разі — дружини), та з ознакою доходу «146»;
• суму допомоги від підприємства — із
зазначенням реєстраційного номера особи,
якій вона виплачена. Ознака доходу зале
жить від розміру такої допомоги, а саме неоподатковувана сума допомоги (у 2018 р.
не більше 4940,00 грн) відображається
з ознакою доходу «146», а оподатковувана
(у 2018 р. більше 4940,00 грн) — з ознакою
доходу «126».

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

Подання повідомлення про
прийняття працівника
на роботу
Працівник приступає до виконання
обов’язків охоронця в день оформлення наказу про прийняття на ро-

боту. Його зміна розпочинається о 22:00.
Коли в такому разі потрібно подавати
повідомлення про прийняття його на
роботу до податкового органу: цього ж
дня чи напередодні? Яка передбачена
відповідальність за неповідомлення про
прийняття працівника на роботу?
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Відповідно до ст. 24 КЗпП працівник
не може бути допущений до роботи
без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
роботодавця, та повідомлення податкового
органу про прийняття працівника на роботу
в порядку, встановленому КМУ.
Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам
про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою КМУ від 17.06.2015 р.
№ 413 (далі — Порядок № 413), встановлено,
що повідомлення про прийняття працівника
на роботу подається роботодавцем до податкового органу за формою згідно з додатком
до початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором.
У Базі знань «ЗІР» ДФСУ роз’яснює, що
якщо працівник стає до роботи в день оформлення наказу про його прийняття, то повідом
лення необхідно подати того ж дня. Якщо
наказ оформлюється заздалегідь, наприклад,
напередодні або за кілька днів до початку
роботи, то повідомлення краще направити
до дня, коли працівник стане до роботи.
З огляду на це вважаємо, що у випадку, наведеному в запитанні, роботодавцю
потрібно у першій половині робочого дня
видати наказ про прийняття працівника на
роботу й одразу направити повідомлення до
податкового органу. У такому разі цього ж
дня працівник може приступити до роботи
у свою зміну, яка розпочинається о 22:00.
Таким чином вимоги Порядку № 413 не
будуть порушені.
Якщо під час прийняття працівника на
роботу роботодавець не виконав вимоги
щодо подання повідомлення до податкового
органу, на нього покладається відповідальність згідно з чинним законодавством, а саме:
• фінансова відповідальність на підставі
ст. 265 КЗпП у вигляді штрафу в розмірі однієї
мінімальної зарплати (на 01.01.2018 р. —
3723,00 грн), який накладається на роботодавця (юридичну особу чи підприємця);
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• адміністративна відповідальність на
підставі ст. 41 КУпАП у вигляді адмінштрафу
в розмірі від 30 до 100 нмдг, або від 510,00 до
1700,00 грн, який накладається на посадових
осіб підприємства, установи чи організації (за
повторне порушення — від 100 до 300 нмдг,
або від 1700,00 до 5100,00 грн).

Вихідна допомога в разі
звільнення «чорнобильця»
Працівник, який має статус «чорнобильця» І категорії, звільняється
у зв’язку зі скороченням штату. Як
правильно розрахувати та виплатити йому
суму вихідної допомоги?
Якщо трудовий договір з працівником припиняється на підставі п. 1
ст. 40 КЗпП (у зв’язку зі скороченням
чисельності або штату працівників), то в такому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього
місячного заробітку. Ця норма закріплена
в ст. 44 КЗпП.
Крім того, для працівників-«чорнобильців»
Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р.
№ 796-ХІІ (далі — Закон № 796) передбачено додаткові компенсації та пільги. Зокрема, відповідно до п. 7 ст. 20 Закону № 796
у разі вивільнення працівників, які віднесені до І категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку
з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату
працівників, роботодавець зобов’язаний
виплатити їм допомогу в розмірі трикратної
середньомісячної заробітної плати.
При цьому на дату звільнення працівника
роботодавець нараховує та виплачує йому
суму вказаної допомоги за рахунок власних
коштів, які потім відшкодовуються з бюджету
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управліннями праці і соціального захисту
населення за місцем реєстрації громадян.
Порядок їх відшкодування визначений постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні,
в разі звільнення у зв’язку зі скороченням
штату працівника-«чорнобильця» І категорії роботодавець зобов’язаний виплатити
йому вихідну допомогу, враховуючи обидві
законодавчі норми, а саме:
• на підставі ст. 44 КЗпП — у розмірі не
менше однієї середньомісячної зарплати, за
рахунок власних коштів;
• на підставі п. 7 ст. 20 Закону № 796 —
у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати за рахунок власних коштів,
які підлягають відшкодуванню з бюджету.

Запровадження наставництва
на підприємстві
До госпрозрахункового підприємства на робітничі посади слюсаря,
фрезерувальника та електрогазозварювальника прийнято трьох молодих
осіб відразу після закінчення коледжу.
З метою їх професійної адаптації керівництво підприємства вирішило удосконалювати їх практичні навички за вказаними спеціальностями безпосередньо
на робочих місцях шляхом залучення наставників. В якій формі та на який термін
підприємству потрібно запроваджувати
наставництво? Чи потрібно встановлювати наставникам відповідні доплати та
надбавки?
Міністерством соціальної політики
України розроблено Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва, затверджені наказом від 11.10.2017 р.
№ 1611 (далі — Методрекомендації № 1611),
відповідно до яких наставництво передбачає навчання безпосередньо на робочому
місці шляхом передання досвідченими пра-
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цівниками набутого досвіду та знань особі,
яка потребує професійного навчання, та
формування необхідних навичок.
Відповідно до п. 2.11 Методрекомендацій
№ 1611 на підприємстві рекомендується
застосовувати такі форми наставництва:
• індивідуальне — за наставником закріплюється один працівник;
• групове — наставник керує групою
працівників;
• колективно-індивідуальне — трудовий
колектив здійснює наставництво над одним
працівником;
• колективно-групове — трудовий колектив здійснює наставництво над групою
працівників.
Залежно від рівня професійної підготовки працівника та його індивідуальних
здібностей наставництво рекомендується
встановлювати на строк до шести місяців
(п. 2.13 Методрекомендацій № 1611). Проте,
за необхідності, термін наставництва може
бути продовжено або скорочено на підставі
наказу або розпорядження керівника підприємства (п. 2.8 Методрекомендацій № 1611).
При цьому звертаємо увагу, що навчання
з наставником може проводитись під час
випробувального терміну та тривати після
його закінчення.
Відповідно до п. 6.1 Методрекомендацій
№ 1611 за виконання обов’язків з наставниц
тва на підприємстві можуть встановлюватися
такі види матеріального стимулювання та
заохочення, зокрема:
• преміювання за якісну підготовку працівника;
• преміювання за дострокове завершення терміну наставництва;
• надання одноразової винагороди;
• надання щорічної відпустки в зручний
для наставника час;
• вирішення питання щодо подальшого
кар’єрного просування наставника;
• надання почесного звання «Кращий
наставник підприємства».
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Як правило, всі види матеріального стимулювання та заохочувальні заходи для
наставників повинні бути передбачені в колективному договорі підприємства (ст. 7
Закону України «Про колективні договори і
угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-ХІІ) або в розробленому положенні про організацію наставництва на підприємстві.
Враховуючи те, що колективний договір
може передбачати не лише встановлення
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форм, систем, розмірів заробітної плати та
інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), а й додаткові, порівняно
з чинним законодавством, пільги та гарантії, підприємство може самостійно обрати
й установити будь-яку форму наставництва
та будь-які види й розміри матеріального
стимулювання та заохочення наставників.

На ваші запитання відповідає Дмитро Кучерак,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

«Дотяжка» ЄСВ у разі виплати
премії працівниці, яка перебуває
в «декретній» відпустці
Працівниця підприємства перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами з лютого 2018 р. Сума
допомоги по вагітності та пологах була
виплачена та відображена у звітності
з ЄСВ в розрізі місяців у лютому. У березні
працівниці виплачено премію до 8 Березня, яка менше мінімальної зарплати.
Чи потрібно робити «дотяжку» ЄСВ на
суму премії?
Ні, в цьому випадку робити «дотяжку» ЄСВ на суму премії не потрібно.
Нарахування ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах, здійснюється з усієї суми
нарахованої допомоги в місяці, в якому були
виконані нарахування, в розрізі місяців, на
які припадає сума допомоги. Отже, якщо
в котромусь з місяців сума допомоги є меншою за мінімальну зарплату, робиться «дотяжка» ЄСВ на суму різниці між сумою допомоги та мінімальною зарплатою. Тому якщо

в подальшому підприємство нарахувало та
виплатило працівниці премію, то сума премії
лише збільшує базу оподаткування в місяці
нарахування й не розглядається як окремий
об’єкт оподаткування порівняно з мінімальною зарплатою для цілей «дотяжки» ЄСВ.
Наприклад, якщо в березні сума допомоги
склала 4000 грн, то ЄСВ сплачено з цієї суми.
І якщо підприємство виплачує працівниці
1000 грн премії, то загальна сума доходу за
березень — 5000 грн, що більше мінімальної
зарплати. Сума ЄСВ до сплати — 220 грн
(1000 × 22 %).

Направлення на курси підвищення
кваліфікації та збереження
середньої зарплати
Працівники працюють за підсумованим обліком робочого часу
позмінно, а на курси підвищення
кваліфікації направляються з понеділка
по п’ятницю. Як обчислювати їм середню
зарплату: погодинно чи поденно?
Статтею 122 КЗпП встановлено, що
в разі направлення працівників для
підвищення кваліфікації з відривом
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від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати,
передбачені законодавством.
Виплати, які провадяться працівникам
за час підвищення кваліфікації, визначені
постановою КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються
для підвищення кваліфікації, підготовки,
перепідготовки, навчання інших професій
з відривом від виробництва» від 28.06.1997 р.
№ 695. Зокрема, п. 1 цієї Постанови передбачено збереження середньої зарплати за
основним місцем роботи за час навчання.
Середня зарплата в цьому випадку обчислюється за два попередні місяці роботи
(абзац третій п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100;
далі — Порядок № 100). Пунктом 8 Порядку
№ 100 встановлено, що нарахування виплат,
що обчислюються із середньої зарплати
за останні два місяці роботи, провадяться
шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/
годин, а у випадках, передбачених чинним
законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.
Середньоденна (годинна) заробітна плата
визначається діленням заробітної плати
за фактично відпрацьовані протягом двох
місяців робочі (календарні) дні на число
відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних днів за цей
період.
Як бачимо, Порядок № 100 передбачає
обчислення як середньоденної, так і серед
ньогодинної зарплати, але не вказує, в яких
саме випадках слід обчислювати та застосовувати середньоденну, а в яких — середньогодинну зарплату. Аналізуючи це питання
на сторінках журналу «Заробітна плата»
№ 3/2017, с. 60 та № 9/2017, с. 49, ми дійшли висновку, що для тих працівників,
які працюють за підсумованим обліком
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робочого часу, слід обчислювати середньогодинну зарплату. А от Мінсоцполітики
в одному з останніх листів (від 06.10.2017 р.
№ 19671/0/2-17/28) зазначило, що за час
перебування працівника на курсах підвищення кваліфікації оплату проводять з урахуванням середньоденного заробітку.

Зарахування на роботу
за внутрішнім сумісництвом
Як зарахувати працівника на роботу за внутрішнім сумісництвом?
Чи потрібно його попереджати
про встановлення йому внутрішнього
сумісництва за два місяці?
Робота за внутрішнім сумісництвом —
це робота за окремим трудовим договором. У ст. 21 КЗпП зазначено,
що працівник має право реалізувати свої
здібності до продуктивної та творчої праці
шляхом укладення трудового договору на
одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо
інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Тож примусово прийняти працівника на
роботу за сумісництвом не можна, а тому
й не потрібно його попереджати про це за
два місяці. Працівник лише сам може висловити бажання працювати за сумісництвом
за наявності вільної посади, надавши заяву
про прийняття на роботу за сумісництвом,
навіть якщо ініціатива про можливість такої
роботи належатиме роботодавцю.
Про прийняття працівника на роботу за
сумісництвом, в т. ч. внутрішнім, видається
окремий наказ, і до податкового органу подається повідомлення про прийняття працівника на роботу. Працівники, які працюють за
сумісництвом, одержують заробітну плату за
фактично виконану роботу (ст. 1021 КЗпП).
Робота за сумісництвом передбачає роботу
у вільний від основної роботи час.
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Матеріальна допомога:
надання та оподаткування

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання надання та оподаткування сум матеріальної
допомоги. Публікуємо відповіді на запитання, що надійшли під час вебінару
Відповідно до змін, внесених до
колективного договору підприємства, що належить до сфери
залізничного транспорту, з 01.01.2018 р.
встановлено норму щодо виплати разової матеріальної допомоги колишнім
працівникам (ветеранам, пенсіонерам)
до професійного свята — Дня залізничника в розмірі 1000,00 грн. Як документально оформити ці виплати, а також
правильно оподаткувати й відобразити
у звітності?
Якщо колективним договором або
іншим аналогічним документом підприємства передбачено виплату разової матеріальної допомоги колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам) до святкових дат, то її надання здійснюється на підставі наказу керівника підприємства. У наказі
обов’язково зазначають подію, пов’язану
з її наданням, а також посилання на норму

колективного договору (чи іншого документа), на підставі якого бухгалтерія нараховує
її певним працівникам у конкретних розмірах.
При цьому необхідно звернути увагу на
те, що відповідно до пп. 3.32 Інструкції зі
статистики зарплати суми матеріальної та
благодійної допомоги, виплачені особам,
які не перебувають у трудових відносинах
з підприємством, не належать до фонду
оплати праці.
Керуючись пп. 170.7.3 ПКУ таку матеріальну допомогу можна класифікувати як
нецільову благодійну допомогу, сума якої
не включається до оподатковуваного доходу
в розмірі, що не перевищує протягом звітного
податкового року сукупно граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом
першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на
1 січня такого року (у 2018 р. — 2470,00 грн).
У випадку, наведеному в запитанні, сума
матеріальної допомоги становить 1000,00 грн,
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тобто в межах 2470,00 грн, тому вона не оподатковується ПДФО та військовим збором.
У ф. № 1ДФ суму благодійної допомоги в межах 2470,00 грн, що не оподатковується
ПДФО, відображають з ознакою доходу «169».
Відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ та п. 14
розділу 1 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на
які не нараховується ЄСВ, затвердженого
постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170
(далі — Перелік № 1170), сума вказаної
матеріальної допомоги не є базою для нарахування ЄСВ.
У жінки, яка працює на підприємстві за сумісництвом, чоловік
потрапив в автомобільну аварію
та переніс складну операцію. Його подальше лікування та реабілітація потребують придбання дорогих ліків та
ортопедичного протезу. Чи може підприємство надати працівниці-сумісниці
матеріальну допомогу на лікування та
медичне обслуговування чоловіка? Як
у такому разі цю суму потрібно оподатковувати та відображати у звітності?
Трудове законодавство України не
містить жодної заборони щодо виплати будь-якої матеріальної допомоги працівникам, які працюють на умовах
трудового договору за сумісництвом. Отже,
працівниці може бути надана матеріальна
допомога на лікування та медичне обслуговування чоловіка за її заявою та на підставі
наказу керівника.
При цьому необхідно відмітити, що відповідно до вимог пп. 165.1.19 ПКУ під лікуванням та медичним обслуговуванням слід
розуміти в т. ч., але не виключно, придбання
лiкiв, донорських компонентiв, протезноортопедичних виробiв, виробiв медичного
призначення для iндивiдуального користування iнвалiдiв за рахунок коштiв благодiйної
органiзацiї або його роботодавця за наявностi
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вiдповiдних пiдтвердних документiв, крiм
витрат, що компенсуються виплатами з
фонду загальнообов’язкового державного
соцiального медичного страхування.
Тому до своєї заяви працівниця обов’яз
ково повинна додати всі документи, що
пiдтверджують потребу в лiкуваннi та медичному обслуговуванні її чоловіка, зокрема:
• медичний висновок лікаря про наявнiсть та характеристики хвороби, травми;
• документи про надання послуг, що
iдентифiкують постачальника послуг i платника податку, якому надаються послуги,
а також обсяги й вартiсть таких послуг;
• договори, платiжнi та розрахунковi
документи, акти надання послуг;
• iншi документи залежно вiд потреби
в лiкуванні.
Що стосується оподаткування вказаної
матеріальної допомоги, то нагадуємо, що
з 01.01.2017 р. згідно зі змінами, внесеними до пп. 165.1.19 ПКУ, кошти чи вартiсть
майна (послуг), які надаються як допомога
на лiкування та медичне обслуговування не
тiльки платнику податку, а й членам його
сiм’ї першого ступеня спорiднення або дитині, яка перебуває пiд його опiкою або
піклуванням, не включаються до загального
мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу
платника податку. Згiдно з пп. 14.1.263 ПКУ
членами сiм’ї фiзичної особи першого ступеня
спорiднення вважаються її батьки, чоловiк
або дружина, діти такої фізичної особи, в т. ч.
усиновленi. Із суми вказаної матеріальної
допомоги ПДФО та ВЗ не утримуються.
Відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ та
п. 14 розділу 1 Переліку № 1170 сума такої
матеріальної допомоги не є базою для нарахування ЄСВ.
Також необхідно наголосити, що на сьогодні ПКУ не визначає вiдмiнностей в об
кладеннi ПДФО та ВЗ сум допомоги для
оплати вартостi таких послуг в Українi або
за кордоном. Тому вiдповiдно до ст. 36 Основ
законодавства України про охорону здоров’я
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вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII громадяни України можуть направлятися для лiкування за
кордон за потреби надання того чи iншого
виду медичної допомоги хворому в разі неможливостi її надання в закладах охорони
здоров’я України.
У ф. № 1ДФ матеріальна допомога на
лiкування та медичне обслуговування вiдоб
ражається з ознакою доходу «143».
Колективним договором підприємства передбачено надання працівникам матеріальної допомоги
за сімейними обставинами, зокрема,
на поховання родичiв першого ступеня споріднення в розмірі посадового
окладу. На підставі наказу директора
від 25.04.2018 р. працівнику за його заявою надана матеріальна допомога на
поховання дружини в сумі 8000,00 грн.
Як правильно оподаткувати цю суму та
відобразити її у звітності?
Вказана матеріальна допомога має
разовий характер і відповідно до
пп. 3.31 Інструкції зі статистики зарплати не належить до фонду оплати праці.
Керуючись пп. 170.7.3 ПКУ її можна класифікувати як нецільову благодійну допомогу,
сума якої не включається до оподатковуваного доходу в розмірі, що не перевищує
протягом звітного податкового року сукупно граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1
ПКУ, встановленого на 1 січня такого року
(у 2018 р. — 2470,00 грн).
Відповідно до норм ПКУ неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги
може надаватись як працівникам підприємства (без обмеження граничного розміру
їх доходів), так і особам, які не працюють
на підприємстві.
При цьому звертаємо увагу, що положення пп. 170.7.3 ПКУ не поширюються
на профспілкові виплати, оскільки умови
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звільнення їх від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ. У випадку, що розглядається, працівник отримав від підприємства разову матеріальну допомогу в розмірі 8000,00 грн (більшому за 2470,00 грн).
Отже, із зазначеної суми 2470,00 грн не
оподатковуються, а із суми перевищення
(5530,00 грн) потрібно утримати ПДФО за
ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 %. На підставі ст. 7 Закону про ЄСВ та п. 14 розділу 1
Переліку № 1170 сума вказаної матеріальної
допомоги не є базою для нарахування ЄСВ.
У ф. № 1ДФ частину вказаної матеріальної допомоги в межах 2470,00 грн, що
не оподатковується ПДФО, відображають
з ознакою доходу «169», а суму перевищення
(5530,00 грн), що оподатковують ПДФО,
відображають з ознакою доходу «126» як
додаткове благо.
При цьому необхідно зазначити, що
в разі отримання фізичною особою протягом податкового року нецільової благодійної допомоги від різних благодійників
(фізичних чи юридичних осіб) в сумі, що
перевищує 2470,00 грн, вона зобов’язана
подати річну податкову декларацію із зазначенням повної суми такої матеріальної
допомоги.
Колективним договором підприємства передбачено надання працівникам матеріальної допомоги
з нагоди ювілею в таких розмірах: 50 років — 1500,00 грн, 60 років — 2000,00 грн.
Чи включаються ці виплати до фонду
оплати праці і як їх оподатковувати та
відображати у звітності?
Оскільки така матеріальна допомога
має систематичний характер і надається всім або більшості працівників, то на підставі пп. 2.3.3 Інструкції зі
статистики зарплати вона належить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
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Згідно з нормами ПКУ матеріальна допомога у складі заробітної плати оподатковується на загальних підставах ПДФО за
ставкою 18 %, ВЗ за ставкою 1,5 % та ЄСВ
за ставкою 22 %.
У ф. № 1ДФ суму матеріальної допомоги
з нагоди ювілейної дати (50 та 60 років)
відображають разом із зарплатою одним
рядком з ознакою доходу «101».
У звітності з ЄСВ в таблиці 6 суму такої
матеріальної допомоги відображають у рядках, передбачених для зарплати, загальною
сумою за той місяць, у якому її нараховано.
Наприклад, якщо суму матеріальної допомоги з нагоди ювілейної дати (50 та 60
років) нараховано в травні 2018 р., то вона
відображається в одному рядку із зарплатою
за травень 2018 р.
Працівнику госпрозрахункового
підприємства проводиться дороге
лікування зубів з подальшою їх
імплантацією та встановленням металокерамічних коронок. Між працівником
та медичним закладом укладено договір
про надання медичних послуг, в якому
визначено їх обсяг та вартість, на підставі
якого здійснюється оплата за вказані
послуги. Чи може підприємство компенсувати працівникові вартість зазначених
у договорі витрат шляхом перерахування
необхідної суми на рахунок медичного
закладу, і як ці виплати оподатковувати
та відображати у звітності?
Відповідно до пп. «а» пп. 170.7.4
ПКУ працiвниковi або членам його
сiм’ї першого ступеня споріднення
підприємством може надаватись цільова
благодійна допомога в будь-якій сумі для
компенсації закладу охорони здоров’я вартості платних послуг з лікування. Зокрема,
на компенсацію вартості придбання лiкiв
(донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного при-

вебінар

значення для iндивiдуального користування iнвалiдiв) у розмiрах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соцiального медичного
страхування. Але при цьому слід враховувати, що така цiльова благодiйна допомога
не може спрямовуватися, зокрема, на оплату
витрат на косметичне лiкування або косметичну хiрургiю (включаючи косметичне
протезування, не пов’язане з медичними показаннями) та на придбання лiкiв, медичних
засобiв та пристосувань, якi не включенi до
Національного перелiку основних лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ
«Деякi питання державного регулювання
цiн на лiкарськi засоби i вироби медичного
призначення» вiд 25.03.2009 р. № 333.
Отже, підприємство вправі надати працівникові цільову матеріальну допомогу, яка
буде спрямована медзакладу на компенсацію витрат на лікування та протезування
зубів (включаючи встановлення імплантів та металокерамічних коронок), але
така матеріальна допомога не звільнятиметься від оподаткування ПДФО на підставі
пп. 170.7.4 ПКУ, якщо вона спрямована на
косметичне лiкування або косметичну
хiрургiю (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями).
Працівник звернувся до керівницт
ва підприємства із заявою про надання йому матеріальної допомоги на поховання батька. Чи може він
отримати вказану матеріальну допомогу
також і за рахунок Фонду соціального
страхування?
Відповідно до п. 1 ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) допомога на поховання надається
в разі смерті застрахованої особи, а також
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членів сім’ї, які перебували на її утриманні,
а саме:
• дружини (чоловіка);
• дітей, братів, сестер та онуків, які не
досягли 18 років або старших цього віку,
якщо вони стали особами з інвалідністю до
18 років (братів, сестер та онуків — за умови,
що вони не мають працездатних батьків),
а студентів та учнів середніх професійнотехнічних та вищих навчальних закладів
з денною формою навчання — до 23 років;
• батька, матері;
• діда та баби за прямою лінією спорідненості.
При цьому не вважаються такими, що
перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела
засобів до існування (одержували заробітну
плату, пенсію тощо).
Отже, зважаючи на вищенаведені норми
законодавства, працівникові як застрахованій особі може бути виплачена допомога
на поховання батька за рахунок Фонду соціального страхування лише якщо батько
перебував на його утриманні. Якщо ж до
дня смерті батько працівника мав самостійні
джерела до існування, наприклад, одержував зарплату чи пенсію, то в такому разі
матеріальна допомога на поховання може
бути надана працівникові лише за рахунок
підприємства. Допомогу на поховання пенсіонерів виплачує Пенсійний фонд.
Працівник звільнився з підприємства й незабаром раптово помер.
До роботодавця звернулися його
родичі з проханням надати матеріальну
допомогу на поховання. На яких підставах і в якій сумі підприємство може виплатити таку допомогу, як вона оподатковується та відображається у звітності?
Родичі померлого працівника можуть отримати матеріальну допомогу
на його поховання від колишнього
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роботодавця. При цьому згідно з пп. «б»
пп. 165.1.22 ПКУ до загального місячного
(річного) оподатковуваного дoходу платника податків не включають кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку,
зокрема, роботодавцем такoгo померлого
платника за його останнім місцем роботи
(у т. ч. перед вихoдом на пенсію) в розмірі,
що не перевищує подвійного розміру суми,
визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1
ПКУ, що у 2018 р. становить 4940,00 грн
(2470,00 × 2). Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується ПДФО
і ВЗ під час її нарахування (виплати, надання).
Сума вказаної матеріальної допомоги не
є базою для нарахування ЄСВ відповідно до
п. 14 розділу 1 Переліку № 1170.
Звертаємо увагу, що без оподаткування
від роботодавця таку допомогу можна одержати за відповідною заявою та на підставі
наказу керівника підприємства, але тільки
в разі, якщо зазначене підприємство є останнім місцем роботи померлого працівника.
Тому у випадку, що розглядається, буде доцільним до заяви також додати копії останніх
сторінок трудової книжки працівника, які б
підтверджували, що це місце роботи справді
було останнім.
У ф. № 1 ДФ грошові кошти чи вартість
майна (послуг), які надаються як допомога
на поховання платника податку будь-якою
фізичною особою, благодійною організацією, ПФУ, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною
спілкою, роботодавцем за його останнім
місцем роботи, відображають з ознакою
доходу «146». При цьому у графі 2 «Податковий номер aбo серія тa нoмер паспорта»
ф. № 1ДФ проставляються реєстраційний
номер облікової картки платника податків
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або серія та нoмер паспорта фізичної особи, який отримуватиме допомогу на поховання.
Працівник госпрозрахункового
підприємства написав заяву про
надання йому частини основної
щорічної відпустки. Колективним договором підприємства передбачено виплату
всім працівникам до щорічної відпустки
матеріальної допомоги на оздоровлення. Як у такому разі нараховувати та
виплачувати працівнику суму вказаної
матеріальної допомоги: повністю чи
частково?
Згідно з частиною першою ст. 15
Закону про оплату праці підприємства самостійно встановлюють
у колективних договорах форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, схеми посадових окладів,
умови запровадження та розміри надбавок,
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат, дотримуючись при цьому норм
і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною, галузевими (міжгалузевими)
і територіальними угодами.
З огляду на такі норми законодавства,
умови надання матеріальної допомоги на
оздоровлення та її розміри мають бути визначені в колективному договорі підприємства. У такому разі, зважаючи на умови
колективного договору, працівникові вона
може бути надана до щорічної відпустки як
у повному обсязі (незалежно від кількості
днів відпустки), так і частково.
У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, відповідно до ст. 15
Закону про оплату праці роботодавець
зобов’язаний погодити питання оплати
праці та виплати матеріального заохочення тощо з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
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представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його
відсутності — з іншим уповноваженим на
представництво органом.
Нагадаємо, що відповідно до пп. 2.3.3
Інструкції зі статистики зарплати вказана
матеріальна допомога належить до інших
заохочувальних та компенсаційних виплат
і оподатковується у звичайному порядку.
У працівниці госпрозрахункового
підприємства перебувають на
утриманні двоє малолітніх дітей
6-ти та 10-ти років. Вона виховує їх сама
як одинока мати. Первинною профспілковою організацією підприємства
прийнято рішення надати їй матеріальну
допомогу на оздоровлення дітей у розмірі 8000,00 грн. Як цю суму оподатковувати та відображати у звітності?
Передусім необхідно зазначити, що
на підставі ст. 1 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV
(далі — Закон № 1045) професійна спілка
(профспілка) — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує
громадян, пов’язаних спільними інтересами
за родом їх професійної (трудової) діяльності
(навчання). Відповідно і на підприємстві
(незалежно від його форми власності та виду
господарювання) первинною організацією
профспілки є також добровільне об’єднання
членів профспілки, які, як правило, працюють на цьому підприємстві.
Якщо профспілкова організація виплачує
своїм членам доходи (зарплату, винагороди,
матеріальну допомогу тощо), то з таких виплат вона зобов’язана утримати та сплатити
податок на доходи як податковий агент на
умовах, визначених ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).
Підпунктом 165.1.47 ПКУ встановлено,
що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
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включається сума виплат чи відшкодувань
(крім заробітної плати чи інших виплат та
відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням
професійної спілки, її об’єднання та/або
організації професійної спілки, прийнятим
в установленому порядку, на користь члена
такої професійної спілки протягом року
сукупно в розмірі, що не перевищує суми
граничного розміру доходу, визначеного
згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ
(у 2018 р. — 2470,00 грн). У разі отримання
членом профспілки матеріальної допомоги
в розмірі, більшому за 2470,00 грн, суму
перевищення оподатковують на загальних
підставах як додаткове благо.
Отже, зважаючи на наведене вище, матеріальна допомога в розмірі 8000,00 грн, що
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надана матері двох дітей за рахунок первинної профспілкової організації підприємства,
оподатковуватиметься таким чином:
• сума 2470,00 грн — не оподатковується
ПДФО та ВЗ;
• різниця в сумі 5530,00 грн — оподатковується як додаткове благо на загальних
підставах: ПДФО — за ставкою 18 % та
ВЗ — заставкою 1,5 %.
У ф. № 1 ДФ неоподатковувана сума в розмірі 2470,00 грн відображається з ознакою
доходу «167», а сума перевищення (що оподатковується ПДФО) — з ознакою доходу
«126».
Сума вказаної матеріальної допомоги не
належить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування ЄСВ (п. 14 розділу 1
Переліку № 1170).

Трудове право
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Сьогодні в рубриці:

ДКХП: практика
застосування

c. 33

Звільнення працівників
у разі смерті підприємця

c. 38

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

ДКХП:

практика
застосування
Нерідко після обрання назв посад (професій) для внесення їх
до штатного розпису підприємства у фахівців, які відповідають
за ведення кадрової роботи, виникають труднощі з визначенням посадових (робочих) обов’язків таких працівників.
Постають запитання: з чого почати, якими нормативними
актами керуватися, як їх застосовувати тощо. Відповіді на ці
та інші запитання — у статті
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Загальні положення

Де знайти

Вирішити питання, що стосуються переліку посадових (робочих) обов’язків працівників, допоможуть Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП). Загальним для всіх видів
економічної діяльності підприємств є випуск,
затверджений наказом Міністерства праці
та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників» від
29.12.2004 р. № 336 (далі — Випуск 1 ДКХП).
Для інших, що відрізняються галузевими
ознаками, законодавством передбачені галузеві випуски ДКХП.
Як визначено Загальними положеннями
Випуску 1 ДХКП, довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління
персоналом на підприємствах, в установах
і організаціях усіх форм власності. Він слугує
основою для:
• розроблення посадових (робочих) інструкцій, що закріплюють обов’язки, права
та відповідальність працівників;
• складання положень про структурні
підрозділи, які визначають роль та місце
працівників у системі управління підприємством (установою, організацією);
• формування та регулювання ринку праці;
• ведення документації про укладення
трудового договору (прийняття на роботу),
професійне просування, переведення на
іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення та розірвання трудового договору;
• присвоєння та підвищення категорій
за посадою відповідно до оволодіння особою
повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації;
• організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників
за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників є невід’ємною частиною Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП).
Як відомо, КП містить професійні назви
посад (робіт) для їх застосування у кадровій
роботі, а отже, його використовують під час
складання штатного розпису, розроблення
посадових та робочих інструкцій, внесення
відомостей про роботу до трудових книжок
працівників тощо. І саме під час розробки
посадових (робочих) інструкцій ДКХП відіграє особливу роль.
Таким чином, ДХКП слід вважати збірниками описів професій в Україні. Їх реквізити
наведені в КП, а самі довідники систематизовані за видами економічної діяльності. Їх
можна знайти як у додатку А (обов’язковий),
в якому професійні назви робіт викладені за
класифікаційними кодами, так і в додатку Б
(довідковий), назви професій якого викладені за абеткою (таблиця на с. 35).
Як показано в таблиці, для зручності
користування, окрім коду КП, у графах наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів), номери випусків ЄТКД
(Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та
власне номери випусків ДКХП. Ці реквізити
наведено як у додатку А, так і в додатку Б.
Далі розглянемо графу 4, в якій вказані
номери випусків ДКХП.

Як користуватися
На сьогодні в системі національної професійної класифікації України розроблено
близько 100 випусків ДКХП. Для кожної
посади (професії) в графі КП «Випуск ДКХП»

ТРУДОВЕ ПРАВО

№5 (142) травень 2018

Приклад додатка Б до КП
Код КП

Код
ЗКППТР

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП

3413
5111

—
20019

1
68

4221
3422

—
20022

5*, 81
66

4131
5111

20031
20025

вказана цифра, яка означає номер випуску
ДКХП, в якому наведено кваліфікаційну
характеристику до певної професії. Ця інформація стає в пригоді під час розроблення
посадових (робочих) інструкцій для певних
посад (професій).
Як бачимо з таблиці вище, навпроти
посади «Агент з організації обслуговування
авіаперевезень» вказано Випуск 68 ДКХП,
затверджений наказом Міністерства транспорту України «Про затвердження випуску
68 «Авіаційний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 17.07.2002 р. № 488. А поруч
з посадою «Агент з передачі вантажу на
прикордонній станції (пункті)» зазначено
Випуск 66 ДКХП, затверджений наказом
Міністерства інфраструктури України «Про
затвердження та введення в дію Довідника
кваліфікаційних характеристик професій
працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» від 20.05.2016 р. № 181.
Тобто кваліфікаційні характеристики цих
посад можна знайти в згаданих випусках
ДКХП.
Щодо посади «Агент з організації туриз
му», навпроти якої внесено цифри «5*»
та «81», зауважимо, що її кваліфікаційні
характеристики передусім можна знайти
у Випуску 81 ДКХП, затвердженому наказом
Міністерства культури і мистецтв України від
14.04.2000 р. № 168. Цифру «5*» за аналогією

Професійна назва роботи

Агент з нерухомості
Агент з організації обслуговування
авіаперевезень
Агент з організації туризму
Агент з передачі вантажу на прикордонній
станції (пункті)
Агент з постачання
Агент з приймання замовлень на квитки

можна зрозуміти як посилання на Випуск 5
ДКХП із певною приміткою. Проте примітки «*» у графі «Випуск ДКХП» КП поряд
із цифрою 5 (чи іншою) означають номер
випуску доповнень та змін до ДКХП. Тобто «5*» — це не Випуск 5, затверджений
наказом Міністерства промислової політики України «Щодо затвердження випусків
№№ 40, 43, 19, 44, 5, 41 Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 18.01.2002 р. № 28 для гірничодобувної промисловості, а зміни та доповнення
до ДКХП, які затверджені саме зміною № 5.
Отже, відбулося помилкове перенесення цих даних до нового КП після заміни
старого. Примітка «5*» мала на меті дати
роз’яснення щодо кваліфікаційних характеристик певної посади (професії) у зміні
та доповненні № 5 КП ДК 003-95, однак
остання була анульована у зв’язку із скасуванням тогочасного КП. А отже, для пошуку
кваліфікаційних характеристик за посадою
«Агент з організації туризму» логічним буде
використання саме Випуску 81 «Культура
і мистецтво» ДКХП.
Також слід звернути увагу, що в КП містяться непоодинокі посилання з примітками
«**» до певної цифри. Ця примітка також
розшифрована в кінці КП та пояснює, що
деталізовані кваліфікаційні характеристики
за галузевими ознаками містяться в інших
галузевих випусках ДКХП (див. с. 36).
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Приклад посилання на ДКХП
Код КП
2148.2

Код
ЗКППТР
20586

Випуск
ЄТКД

Випуск
ДКХП
74**

Щодо прикладу, наведеного вище, то
кваліфікаційні характеристики до посади
«Геодезист» містяться не у Випуску 74, а у Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтнобудівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення» ДКХП, затвердженому
наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України
від 13.10.1999 р. № 249.
Розглядаючи алгоритм пошуку кваліфікаційних характеристик певних посад
(професій) не слід оминати увагою Випуск 1
ДКХП, вказаний біля посади «Агент з нерухомості», наведеній у таблиці на с. 35.
Кваліфікаційні характеристики до цієї посади, як і до інших, де зазначено цифру «1»,
містяться саме в ньому.
Крім вищевказаного особливо уважно варто поставитися до тих граф «Випуск ДКХП»,
які залишилися порожніми. Це означає, що
на час набуття чинності КП кваліфікаційна характеристика до певної професії не
була розроблена, а отже, підприємству
необхідно самостійно розробити посадові
обов’язки за такою посадою (професією).
Наприклад, графа «Випуск ДКХП» навпроти
професії «Водій автотранспортних засобів», наведеної в КП, не містить посилання
на відповідний випуск, яким би було передбачено його кваліфікаційні характеристики.
Тобто підприємство розробляє їх самостійно,
але для полегшення такої роботи можна
скористатися довідником, який містить
кваліфікаційні характеристики професій,
пов’язаних з автомобільним транспортом
(Випуск № 69 «Автомобільний транспорт»
ДКХП, затверджений наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 р.
№ 136).

Професійна назва роботи
Геодезист

Використання
Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників містять перелік
основних робіт, виконання яких властиве
тій чи іншій посаді (професії). Конкретний
перелік посадових (робочих) обов’язків визначається посадовими (робочими) інструкціями, які розробляють, як було визначено
вище, на підставі ДКХП. Загальні норми щодо
структури та оформлення посадових (робочих) інструкцій наведено у Випуску 1 ДКХП.
Під час їх розроблення забезпечується
єдиний підхід до побудови, структури та
викладу змісту розділів. Враховуються конкретні завдання та обов’язки, функції, права,
відповідальність працівників та особливості
штатного розпису підприємства. Інструкції
мають відображати повний перелік завдань
та обов’язків, повноважень і відповідальності,
за потреби мати необхідні пояснення, чіткі
визначення всіх термінів.
Варто зазначити, що посадові (робочі)
інструкції складаються для працівників усіх
посад, вказаних у штатному розписі. Винятком можуть бути окремі керівники, правове
становище яких визначено в статуті підприємства або положенні про підрозділ, де
зазначено основні завдання керівника, його
обов’язки, права та відповідальність.
Посадові (робочі) інструкції мають складатися з розділів, які є обов’язковими: «Загальні
положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати»1.
У розділі «Загальні положення» наводять
дані про назву професії (посади) та катего1 У робочих інструкціях розділи «Загальні положення», «Взаємовідносини (зв’язки) за професією» можуть
бути відсутні.
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рію, клас, розряд (відповідно до штатного
розпису), порядок прийняття та звільнення
працівника, підпорядкування, перелік документів, якими працівник має керуватися
у своїй роботі, тощо.
Розділ «Завдання та обов’язки» розкриває зміст робіт, які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен
містити характеристики робочого місця.
У розділі «Права» визначають делеговані
працівникові правові засоби, за допомогою
яких забезпечується виконання покладених
на нього завдань та обов’язків.
Розділ «Відповідальність» містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких
необхідно досягти працівникові в процесі
професійної діяльності за вказаною посадою,
професією або роботою.
У розділі «Повинен знати» подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною
характеристикою вимоги до знань, умінь,
майстерності працівника, зумовлені виробничим процесом, особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
Також посадову (робочу) інструкцію можна доповнити розділами «Кваліфікаційні
вимоги» та «Взаємовідносини (зв’язки) за
посадою». Вимоги до їх змісту містяться
у п. 6 та 7 Випуску 1 ДКХП.
Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить
норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх
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для повного та якісного виконання робіт за
посадою або професією.
Розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за
професією (посадою)» розкриває взаємовідносини та зв’язки з іншими працівниками
в підрозділі та за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.
Саме наведені вище вимоги мають бути
передбачені у посадовій (робочій) інструкції. Однак до редакції нерідко надходять
запитання, чи обов’язково дотримуватися
всіх вимог кваліфікаційних характеристик
до певної посади (професії). Особливо це
стосується вимог щодо рівня освіти та
стажу роботи на посадах.
Відповідь на це запитання міститься у п. 11
розділу 1 Загальних положень Випуску 1
ДКХП, де як виняток зазначено, що особи,
які не мають відповідної освіти або стажу
роботи, встановлених кваліфікаційними
вимогами, але мають достатній практичний
досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки,
можуть бути призначені на відповідні посади
(залишені на займаній посаді) за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не
передбачено актами, що мають вищу юридичну силу). Окрім цього, кваліфікаційні
характеристики, наведені у ДКХП, є типовими, а отже, розділ «Кваліфікаційні вимоги»
в розрізі встановлення певних рівнів освіти
та стажу в разі потреби, тобто враховуючи
специфіку підприємства, може бути розширено або зменшено.
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Звільнення

працівників у разі
смерті підприємця
Фізична особа — підприємець має у штаті найманих працівників,
у т. ч. бухгалтера. Який буде порядок їх звільнення в разі смерті
підприємця? Хто і як розраховуватиметься з працівниками?
Відповіді на ці запитання — у статті

Нормативне (не)регулювання
Чинний КЗпП механізм припинення тру
дового договору в разі смерті роботодавця —
фізичної особи — підприємця (далі — ФОП)
не регулює, що, у свою чергу, призводить до
виникнення низки правових проблем щодо
порядку оформлення припинення трудових
відносин та проведення розрахунків з най
маними працівниками.
Звісно, з дати смерті ФОП необхідність
припинення трудових відносин з працівни
ками сумнівів не викликає. Відповідно до
ст. 49 Цивільного кодексу України (далі —
ЦКУ) факт смерті ФОП як фізичної особи
є актом цивільного стану. Оскільки акти
цивільного стану — це події та дії, які не
розривно пов’язані з фізичною особою і за
початковують, змі-нюють, доповнюють або
припиняють її можливість бути суб’єктом

цивільних прав та обов’язків, саме з дати
державної реєстрації факту смерті настають
підстави для припинення трудових відносин.
І в разі смерті ФОП підставою для припинен
ня трудового договору будуть документи,
що підтверджують факт його смерті.
Згідно з частиною четвертою ст. 18 Закону
України «Про державну реєстрацію юридич
них осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань» від 15.05.2003 р.
№ 755-IV (далі — Закон № 755) держав
на реєстрація ФОП припиняється у зв’язку
з його смертю. Цей же Закон передбачає,
що спадкоємець померлого ФОП може бути
заявником для звернення до суб’єкта дер
жавної реєстрації. У той же час Закон № 755
не містить інформації про те, що заявником
для державної реєстрації припинення ФОП
може бути бухгалтер або інший працівник
підприємця.
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Припинення трудового договору
Трудовий договір з ФОП має бути укла
дений у письмовому вигляді відповідно до
п. 6 частини першої ст. 24 КЗпП. Почина
ючи з 2015 р. виключено ст. 241 КЗпП, яка
передбачала реєстрацію укладеного між
працівником та фізичною особою, в т. ч. з
ФОП, трудового договору в державній службі
зайнятості.
Незважаючи на необов’язковість, форма
трудового договору між працівником і фі
зичною особою, яка використовує найману
працю, та Порядок реєстрації трудового дого
вору між працівником і фізичною особою, яка
використовує найману працю, затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 08.06.2001 р. № 260
(далі — Порядок № 260), чинні. Відповідно,
реєстрація трудового договору можлива, але
необов’язкова.
У той же час норма п. 2.211 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок праців
ників, затвердженої наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населен
ня України від 29.07.1993 р. №58 (далі —
Інструкція № 58), чітко регламентує, що
ФОП вносять записи до трудових книжок
працівників про прийняття на роботу та
звільнення з роботи відповідно до укладених
з працівниками письмових трудових до
говорів, що зареєстровані в установленому
порядку в державній службі зайнятості.
Положення цієї Інструкції визначають, що
внесені ФОП до трудових книжок записи
підтверджуються підписом посадової осо
би органу державної служби зайнятості,
незалежно від місця реєстрації трудового
договору, і засвідчуються його печаткою.
Отже, аналіз вищевикладених норм вказує на пряму невідповідність та колізію нормативних актів, і до її вирішення законодавцями радимо підприємцю все ж таки трудовий договір реєструвати в центрі зайнятості.
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Якщо трудовий договір зареєстрований
у центрі зайнятості, посадова особа цього
органу має змогу зняти з реєстрації трудо
вий договір у зв’язку з достроковим його
припиненням з причин смерті роботодав
ця, керуючись Порядком № 260. Також на
підставі Порядку № 260 та Інструкції № 58
та ж посадова особа центру зайнятості має
змогу внести запис про припинення трудових
відносин до трудової книжки працівника.
Свого часу Міністерство праці та соціаль
ної політики України в листі від 05.03.2003 р.
№ 06/2-2/51, розглядаючи це питання, зазна
чало, що в разі смерті ФОП порядок зняття
з реєстрації трудового договору та внесення
запису до трудової книжки працівника за
конодавчо не визначений.
У той же час, йдеться в листі, не викликає
сумніву необхідність зняття з реєстрації тру
дового договору, укладеного між працівником і ФОП, оскільки в разі смерті однієї зі
сторін трудові відносини між ними при
пиняються (достроково). Відповідно трудо
вий договір необхідно знімати з реєстрації
у зв’язку зі смертю роботодавця на підставі
документів, що підтверджують цей факт.
Порядок № 260 передбачає, що уповно
важена особа центру зайнятості реєструє
чи знімає з реєстрації трудовий договір
з працівником, що є підставою для внесення
ФОПом запису в трудову книжку праців
ника. У разі смерті ФОП такий запис він не
може внести, а уповноважена особа центру
зайнятості не має повноважень такий запис
робити. Та все ж таки Мінсоцполітики в зга
даному листі пропонувало уповноваженій
особі центру зайнятості вносити запис про
звільнення в трудову книжку у зв’язку зі
смертю роботодавця (ФОП) і засвідчувати
його в установленому порядку.
У той же час зовсім по-іншому розгля
дається ситуація, коли трудовий договір
у центрі зайнятості не було зареєстровано.
Оскільки в такому разі відсутні правові норми, на підставі яких можна було б звернутися
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до посадових осіб центру зайнятості для
припинення трудових відносин, і, на жаль,
наразі іншого варіанту, окрім звернення
працівника, який опинився в такій ситуації,
до суду з позовом про встановлення юридич
ного факту припинення трудових відносин
з ФОП, не вбачається.

Розрахунки з оплати праці
Також КЗпП не гарантує оплати праці
працівникам у разі смерті ФОП. У той же час
лише ПКУ передбачено, що особою, відпо
відальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника подат
ків, стосовно фізичної особи, яка померла,
є особи, які вступають у права спадщини
або уповноважені здійснювати розпоря
дження майном такої особи відповідно до
пп. 97.4.4 ПКУ.
Але керуючись ст. 1218 ЦКУ, яка визна
чає, що після закінчення строку прийняття
спадщини грошові зобов’язання спадкодав
ця стають грошовими зобов’язаннями та/
або податковим боргом спадкоємців, які
прийняли спадщину, пропорційно частці
у спадщині на дату її відкриття, можна ді
йти висновку, що в разі смерті ФОП усі його
права та обов’язки (в т. ч. щодо трудових
відносин) переходять до його спадкоємців.
Таким чином, саме спадкоємці ФОП
мають повністю розрахуватися з працівниками померлого роботодавця по дату його
смерті.
На жаль, положення ЦКУ передбачають,
що свідоцтво про право на спадщину можна
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отримати після спливу шести місяців від дати
смерті спадкодавця, а отже, якщо спадкоємці
не виявлять бажання самостійно покрити
всі зобов’язання з оплати праці працівників
померлого підприємця, працівникам для
отримання своїх коштів необхідно буде чекати шість місяців, та вже в подальшому
витребувати від спадкоємців у правовому
полі ці кошти або ж чекати добровільного
погашення зобов’язань з оплати праці.

Висновки
Як бачимо, смерть ФОП може застати
зненацька не лише спадкоємців, а й його
працівників. Останні, незважаючи на те,
що нібито захищені законодавством сто
совно оплати за свою працю, в той же час
можуть опинитися в ситуації, коли дове
деться очікувати виконання зобов’язань
з боку спадкоємців.
Залишається сподіватися, що найближчим часом ці недоліки буде усунуто. Оскільки
в законодавстві не згадується смерть ФОП
як підстава для припинення трудового до
говору, це питання має бути врегульоване,
адже цей факт є самостійною підставою для
розірвання трудових відносин з відповідни
ми правовими наслідками. Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких за
конодавчих актів України щодо припинення
трудового договору та виплат належних
працівникові сум у разі його смерті» вже є,
тож залишається сподіватися на відповідне
регулювання цього питання і в разі смерті
ФОП — роботодавця.
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Сьогодні в рубриці:

Зниження тарифних ставок
(окладів): документальне
оформлення

с. 41

Відпустка за умовами праці:
с. 53
розрахунок тривалості

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Снижение

тарифных ставок
(окладов):
документальное
оформление

В № 4/2018 были рассмотрены теоретические вопросы,
связанные со снижением тарифных ставок (окладов) на
предприятии. В завершение этой темы приведем примеры
документов, которые следует подготовить в таких случаях
как при наличии коллективного договора, так и при его отсутствии
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апомним, что при ухудшении финансового положения предприятия
снижение тарифных ставок (окладов) всем работникам может стать крайней
мерой для сокращения производственных
расходов. Это решение готовится так, чтобы
снижение заработной платы с пониманием
принималось трудовым коллективом и не
нарушалось трудовое законодательство.
В новом (с 2017 г.) правовом поле снижение тарифной составляющей заработной
платы целесообразно в том случае, если
фактический месячный уровень этой составляющей у большинства работников предприятия значительно выше законодательно
установленного размера минимальной заработной платы (с 01.01.2018 г. — 3723,00 грн
в месяц).
Для снижения общего уровня оплаты труда обязательно снижаем размер минимальной тарифной ставки рабочего І разряда —
исходной величины в формировании тарифной системы оплаты труда (часть четвертая
ст. 96 КЗоТ).
Также можем снизить и тарифообразующие коэффициенты (а можем и оставить их
без изменений). Речь идет о соотношениях
в оплате труда (по видам деятельности,
по категории работников), складывающихся
по отношению к минимальной тарифной
ставке рабочего І разряда и к минимальному должностному окладу техника без категории. Эти соотношения можно снизить
пропорционально их размерам, определенным отраслевым соглашением (или
без него).
Изменение условий оплаты труда в сторону ухудшения могут вводиться в соответствии со ст. 29 Закона об оплате труда и ст. 103
КЗоТ не ранее чем через два месяца после
уведомления работников об их введении.
Документальное оформление рассматриваемых изменений условий оплаты труда
в сторону ухудшения на период преодоления
финансовых трудностей будет складываться
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из ряда нормативно-распорядительных документов:
• протокола общего собрания трудового
коллектива по внесению соответствующих
изменений в коллективный договор (вариант: нормативного приказа по предприятию
с такой же распорядительной частью);
• приказа об утверждении штатного
расписания в новой редакции;
• приказа об установлении изменений
действующих условий труда в сторону ухудшения с поручением работнику кадровой
службы уведомить работников предприятия
о введении этих условий в установленные
законодательством сроки;
• приказа о введении в действие новых
условий оплаты труда.
Примеры этих документов — далее.
В приложениях 1–5 — примеры пакета
документов по изменению в связи с финансовыми трудностями действующих условий
оплаты труда в сторону ухудшения.
В приложении 1 приводится примерная
выписка из протокола общего собрания
трудового коллектива по минимизации
в коллективном договоре тарифной части
заработной платы. В приложении представлены все документальные моменты по
рассматриваемому вопросу — и текстовые
и табличные.
Этот документ, как представляемый при
уведомительной регистрации изменений
к коллективному договору в районную государственную администрацию, в соответствии с законодательством о языках составлен
на украинском языке.
В приложении 2 — пример нормативного приказа по минимизации тарифной
части заработной платы. Это вариантный
документ при незаключении на предприятии коллективного договора и отсутствии
профсоюзной организации. Альтернативой
этому нормативному приказу может быть
перезаключение с согласия и по заявлениям
работников всех трудовых договоров (ст. 21
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КЗоТ) со снижением при этом ранее установленных тарифных ставок (окладов). Такое
громоздкое документирование в принципе
возможно, но крайне нецелесообразно, так
как нормативным приказом по предприятию, согласованным с полномочным представителем трудового коллектива (ст. 97
КЗоТ), рационально решается поставленная
задача.
В приложении 3 — пример приказа об
утверждении штатного расписания в новой
редакции. Это необходимый распорядительный документ в предложенном пакете
документов.
В приложении 4 — пример приказа о предстоящем изменении в сторону ухудшения
действующих условий оплаты труда. К приказу прилагается ведомость, в которой устанавливаются изменения условий оплаты
труда и предусматривается пофамильное
уведомление под подпись работников пред-
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приятия о предстоящем введении этих изменений. Это сокращает объем документов
на один — на список работников, которым
ухудшаются условия оплаты труда.
В приложении 5 — завершающий пример приказа схемы пакета документов —
о введении изменений условий оплаты труда
в сторону ухудшения.
С изданием нормативного приказа по
минимизации тарифной части заработной
платы совершаются те же распорядительные действия, что и при внесении таких
же изменений в коллективный договор.
и эти действия оформляются аналогично —
примерами, представленными в приложениях 3, 4 и 5 к статье.
надеемся, что предложенная разработка
поможет профессионально и правомерно
организовать на предприятии непростую
работу по снижению тарифных ставок (окладов) всем работникам.

Приложение 1
Примерная выписка из протокола общего собрания трудового коллектива
по минимизации в коллективном договоре тарифной части
заработной платы
ТОВ «ЕЛЕВАТОРМОНТАЖ»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
(скорочена схема)
05.03.2018 р. № 2
м. Запоріжжя
Загальних зборів трудового колективу
<…>
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Колективного договору на 2018 р. щодо зниження у зв’язку
з фінансовими труднощами розмірів тарифних ставок, окладів, посадових окладів
усім працівникам підприємства.
<…>
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3. СЛУХАЛИ:
<…>
УХВАЛИЛИ:
З метою запобігання скороченню чисельності працівників, керуючись пунктом 9
розділу І Колективного договору на 2018 р., внести зміни до Колективного договору
на 2018 р. із встановленням з 01.04.2018 р. на період подолання фінансових труднощів розміру мінімальної тарифної ставки робітника І розряду 3431,00 грн на місяць
замість раніше встановленої 5000,00 грн та інших обмежень з оплати праці (додаток
до протоколу).
Голова
Секретар
Згідно з оригіналом
Секретар керівника

І. С. Горіна
В. С. Панченко
Кудря

В. К. Кудря

05.03.2018 р.
Додаток
до протоколу від 05.03.2018 р. № 2
загальних зборів трудового колективу
ТОВ «Елеватормонтаж»
Зміни до Колективного договору на 2018 р. по ТОВ «Елеватормонтаж»
Нові редакції підпунктів 5.6.1 та 5.6.2. Колективного договору на 2018 р. введені
на період подолання фінансових труднощів з 01.04.2018 р.:
5.6.1. Керуючись чинним законодавством, встановити мінімальну місячну тарифну
ставку робітника І розряду в розмірі 3431,00 грн.
5.6.2. Відповідно до встановленої згідно з пп. 5.6.1 мінімальної місячної тарифної
ставки робітника І розряду встановити тарифні ставки (оклади) працівникам підприємства з дотриманням співвідношень з оплати праці за чинною у 2017 р. Галузевою
угодою між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова
корпорація України», Державною акціонерною компанією «Хліб України», об’єднаннями
підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» та Профспілкою працівників
агропромислового комплексу України на 2014–2016 рр.:
• для робітників, які тарифікуються за розрядами тарифної сітки (робітників-розрядників) — додаток № 6 до Колективного договору (додаток 1 до Змін);
• для робітників загальних (наскрізних) професій (робітників-нерозрядників) —
додаток № 7 до Колективного договору (додаток 2 до Змін);
• для керівників, службовців, професіоналів, фахівців, технічних службовців —
додаток № 8 до Колективного договору; при визначенні посадових окладів обмежитися мінімальними розмірами окладів без встановлення максимальних (варіант:
максимальні посадові оклади встановлювати з коефіцієнтом 1,1 до мінімального
замість 1,3) (додаток 3 до Змін).
Директор
Володін Д. І. Володін
05.03.2018 р.

Голова профспілкового комітету
Печерський Н. І. Печерський

4

3

3740
(3431 × 1,09)

1,09

1,00

3431

2

1

4117
(3431 × 1,2)

5

1,2

4632
(3431 × 1,35)

6

1,35

Розряди
3
4
Міжрозрядні коефіцієнти

5318
(3431 × 1,55)

7

1,55

5

6176
(3431 × 1,8)

8

1,80

6

Смірнова

В. Л. Смірнова

Годинна
тарифна
20,66
22,52
24,79
27,89
32,02
37,19
ставка, (3431 ÷ 166,08) (3740 ÷ 166,08) (4117 ÷ 166,08) (4632 ÷ 166,08) (5318 ÷ 166,08) (6176 ÷ 166,08)
грн

Місячна
тарифна
ставка,
грн

Головний економіст

Базова
мінімальна
тарифна
сітка:
арматурник,
такелажник, газозварник,
муляр
і т. д.

Тарифна
Найместавка
нування
за почапрофесій
совою
робітформою
ників
оплати
праці
1
2

Додаток № 6 до Колективного договору на 2018 р.
Розмiри мiсячних i годинних (за середньомісячної норми годин у 2018 р. — 166,08)
тарифних ставок з 01.04.2018 р. для робітників-розрядників

Додаток 1 до Змін

Продолжение приложения 1
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2

1

Технік без категорії

1

2,7

Смірнова

1 Посадовий оклад директора підприємства визначається в контракті.

Головний економіст

<…>

12

Головний бухгалтер

2,8

3

Коефіцієнти співвідношень до мінімального
місячного посадового окладу техніка

В. Л. Смірнова

5146
(4117 × 1,25)

13894
(5146 × 2,7)

4
14409
(5146 × 2,8)

Мiсячний посадовий оклад, грн
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<…>

5

<…>

Головний інженер

Найменування
посад

№
з/п

1

Додаток 3 до Змін

В. Л. Смірнова

3
3362
(3431 × 0,98)

Мiсячна тарифна ставка, грн

Додаток № 8 до Колективного договору на 2018 р.

Смірнова

0,98

Коефiцiєнти cпiввiдношень до мiсячної тарифної
ставки робiтника І розряду
2

Розмiри посадових окладів для керівників1, професіоналів, фахівців, технiчних службовців,
виходячи з мінімального місячного окладу техніка 5146,00 грн
(на рівні тарифної ставки робітника ІІІ розряду, збільшеної за коефіцієнтом 1,25)

Головний економіст

Найменування професій
робітників
1
Прибиральник службових
приміщень
<…>

Розміри мiсячних тарифних ставок
для робітників загальних (наскрізних) професій (робiтників-нерозрядників) з 01.04.2018 р.

Додаток № 7 до Колективного договору на 2018 р.

Додаток 2 до Змін
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Приложение 2
Примерный нормативный приказ по минимизации тарифной части зарплаты
(при незаключении коллективного договора и отсутствии профсоюзной организации)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕВАТОРМОНТАЖ»
ПРИКАЗ
05.03.2018

г. Запорожье

№ 20-ОД

О внесении изменений в нормативные положения
по оплате труда в 2018 г.
На предприятии в условиях падения объемов производства есть необходимость в
снижении расходов на оплату труда, формирование которых определено нормативным
приказом по предприятию от 03.01.2018 г. № 1-ОД. Для снижения расходов по оплате
труда приостановлено действие Положения о премировании и отменен ряд доплат
и надбавок.
С учетом изложенного, с целью недопущения сокращения численности работников, по результатам консультаций с уполномоченным представителем трудового
коллектива, руководствуясь действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.04.2018 г. в утвержденные приказом по предприятию от 03.01.2018 г.
№ 1-ОД нормативные положения об оплате труда изменения на период преодоления
финансовых трудностей по снижению тарифных ставок и должностных окладов всем
работникам предприятия.
1.1. Установить минимальную месячную тарифную ставку рабочего I разряда
в размере 3421,00 грн вместо ранее установленной 5000,00 грн.
1.2. Утвердить в новых редакциях соответствующие приложения к приказу:
— приложение 12 — Расчет размеров месячных и часовых тарифных ставок
с 01.04.2018 г. по рабочим-разрядникам, исходя из минимальной тарифной ставки рабочего I разряда 3421,00 грн в месяц и среднемесячной нормы часов в 2018 г. — 166,08;
— приложение 22 — Расчет размеров месячных тарифных ставок (окладов)
с 01.04.2018 г. по рабочим общих (сквозных) профессий (рабочим-неразрядникам),
исходя из минимальной тарифной ставки рабочего І разряда 3421,00 грн в месяц;
— приложение 32 — Расчет размеров должностных окладов с 01.04.2018 г. по
руководителям, профессионалам, специалистам, техническим служащим без определения максимальных размеров, исходя из минимального месячного оклада техника
5146,00 грн, рассчитанного по тарифной ставке рабочего ІІІ разряда, увеличенной
по коэффициенту 1,25.
Основание: докладная записка главного экономиста Смирновой В. Л. от 28.02.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Володин

Д. И. Володин

2 Приложения 1, 2 и 3 не прилагаются, они могут быть идентичными соответствующим приложениям 6, 7 и 8 к Коллективному договору, представленному в приложении 1 к статье.
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Согласовано: полномочный представитель комитета трудового коллектива, избранного
общим собранием трудового коллектива (протокол от 27.12.2017 г. № 12).
02.03.2018 г.

Величко

К. П. Величко

С приказом ознакомлены: работники предприятия на общем собрании трудового
коллектива 06.03.2018 г.
Секретарь руководителя
06.03.2018 г.

Кудря

В. К. Кудря
Приложение 3

Пример приказа об утверждении штатного расписания в новой редакции
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕВАТОРМОНТАЖ»
ПРИКАЗ
07.03.2018

г. Запорожье

№ 12-ОД

Об утверждении штатного расписания
в новой редакции
В связи с финансовыми трудностями и с целью предотвращения сокращения численности работников решением общего собрания трудового коллектива
в Коллективный договор на 2018 г. с 01.04.2018 г. внесены изменения в действующие
условия оплаты труда в сторону ухудшения (протокол от 05.03.2018 г. № 2). На предприятии установлена минимальная тарифная ставка рабочего І разряда в размере
3421,00 грн в месяц вместо ранее установленной 5000,00 грн. Должностные оклады
руководителей, профессионалов, специалистов, технических служащих определены
по минимальным размерам, максимальные размеры не предусмотрены.
С учетом изложенного, с целью приведения тарифных ставок и должностных
окладов по штатному расписанию в соответствие с размерами, установленными
изменениями к Коллективному договору на 2018 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в штатное расписание предприятия на 2018 г., изложив его
в новой редакции с численностью 80 единиц и месячным фондом заработной платы
40 0250 грн (приложение к приказу).
2. Главному экономисту Смирновой В. Л. в срок до 14.03.2018 г. подготовить
проект приказа по установлению работникам предприятия тарифных ставок и
должностных окладов, постоянных доплат и надбавок в соответствии с размерами
тарифных ставок и должностных окладов, предусмотренными штатным расписанием
на 2018 г. в новой редакции.
Директор

Володин

Д. И. Володин
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Приложение к приказу
по ООО «Элеватормонтаж»
от 07.03.2018 г. № 12-ОД
Утверждаю
штат в количестве 80 штатных единиц
с месячным фондом заработной платы
по должностным окладам
40 0250 грн
Директор Володин Д. И. Володин
07.03.2018 г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на 2018 год
ООО «Элеватормонтаж»
в новой редакции с 07.03.2018 г.

№
з/п

1

1

Наименование
структурных
подразделений,
должностей
и профессий
2
Аппарат
управления
Главный
инженер
и т. д.
Итого

Главный экономист

Код
профессии
по Классификатору
профессий
ДК 003:2010
3

Количество Должностштатных ной оклад
должнос(грн)
тей
4

5

Месячный
фонд
заработной
платы
(грн)
6

Примечание
(Ф. И. О.
работника,
замещающего
штатную
единицу)
7
.

1222.1

1
80

Смирнова

14 409

14 409

Рощин И. Л.

40 0250

В. Л. Смирнова
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Приложение 4
Пример приказа об изменении в сторону ухудшения действующих
условий оплаты труда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕВАТОРМОНТАЖ»
ПРИКАЗ
15.03.2018 г.

г. Запорожье

№ 14-ОД

Об изменении в сторону ухудшения
действующих условий оплаты труда
Приказом по предприятию от 07.03.2018 г. № 12-ОД утверждено штатное расписание в новой редакции со снижением в связи с финансовыми трудностями тарифных
ставок, окладов и должностных окладов всем работникам предприятия.
С учетом изложенного, с целью приведения тарифных ставок, окладов и должностных
окладов работников предприятия в соответствие со штатным расписанием в новой
редакции и руководствуясь ст. 103 КЗоТ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Снизить с 01.04.2018 г. всем работникам предприятия тарифные ставки, оклады,
должностные оклады и определить постоянные доплаты и надбавки отдельным работникам — приложение к приказу.
2. Изменения условий оплаты труда в сторону ухудшения, снижение тарифных
ставок, окладов, должностных окладов ввести после уведомления работников не
позднее чем за два месяца до введения изменений.
2.1. Поручить инспектору по кадрам Волошиной В. М. в недельный срок уведомить работников предприятия об ухудшении условий оплаты труда под подпись
в ведомости, предусмотренной в приложении к приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Смирнову В. Л.
Основание: докладная записка главного экономиста Смирновой В. Л. от 14.03.2018 г.
с проектом приказа.
Директор

Володин

Д. И. Володин

2

Рощин И. Л.

№
п/п

1

1

Баранов В. Ю. Каменщик 3 р.
и т. д.

2

Главный экономист

Сердюк П. С.

Газосварщик
4 р.

Главный
инженер

3

Профессия,
должность

1

и т. д.

Структурное
подразделение,
Ф. И. О.
работника

4117,00

4632,00

14 409,00

4

Месячная
тарифная
ставка,
оклад
(грн)

6

—

Смирнова

Участок № 1
Доплата за
работу
с вредными
8
условиями
труда
—
—

—

Аппарат управления

5

%
Наимек
ставнования
доплат
ке,
и надбавок окладу

—

371

—

7

Сумма,
грн

Постоянные доплаты
и надбавки

4117,00

5003,00

14 409,00

5558,00

6754,00

20173,00

установранее
ленные
установс 01.04.2018 г. ленные
8
9

Месячная тарифная
ставка, оклад
с доплатами и
надбавками (грн)

Тарифные ставки, оклады, должностные оклады работников предприятия,
установленные со снижением их размеров с 01.04.2018 г.

11

День,
месяц

В. Л. Смирнова

10

Подпись

Уведомление
о предстоящем
введении
новых условий
оплаты труда
в сторону
ухудшения

Приложение
к приказу по ООО «Элеватормонтаж»
от 15.03.2018 г. № 14-ОД
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Приложение 5
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕВАТОРМОНТАЖ»
ПРИКАЗ
29.05.2018

г. Запорожье

№ 42-ОД

О введении изменений в сторону ухудшения
условий оплаты труда
Истек двухмесячный срок уведомления работников предприятия об утвержденных
приказом по предприятию от 07.03.2018 г. № 12-ОД изменений в сторону ухудшения
действующих условий оплаты труда.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 103 КЗоТ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.06.2018 г. сниженные тарифные ставки, оклады, должностные оклады
всех работников, а также установленные доплаты и надбавки отдельных работников
в размерах, установленных приказом по предприятию от 15.03.2018 г. № 14-ОД.
2. Работникам предприятия принять к сведению, что восстановление ранее действовавших условий оплаты труда будет произведено после преодоления финансовых
трудностей.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Смирнову В. Л.
Основание: докладная записка инспектора по кадрам Волошиной В. М. от 28.05.2018 г.
Директор

Володин

Д. И. Володин
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по организации труда и заработной платы

Отпуск

по условиям труда:
расчет продолжительности
Продолжительность основного («обычного») отпуска не зависит от условий труда, и для его предоставления не требуется
вести какой-либо специфический учет. А для установления
продолжительности дополнительных отпусков по условиям
труда при выполнении работником работ по различным
профессиям необходима организация на предприятии учета
времени, отработанного по каждому виду работ, и порядок
применения этих учетных данных. Подробнее об этом —
в статье

Исходные практические ситуации
Если на предприятии работники постоянно работают по профессиям (должностям),
определенным трудовыми договорами, то
дополнительные отпуска1 предоставляются
той продолжительности, которая установлена в коллективном или трудовом договоре
в зависимости от условий и характера труда.
Однако есть такие отрасли хозяйствования,
где работники (как правило, категории рабочих) по специфике производства выполняют
работы по разным профессиям, по которым
предусмотрены и различные продолжительности дополнительных отпусков или такие
отпуска не предусматриваются.
1 На тему аттестации рабочих мест по условиям труда
см. журнал «Заробітна плата» №  2/2018, с. 41; №  3/2018,
с. 25. (Прим. ред.)

Например, на предприятии отрасли хлебопродуктов слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин имеет право на
дополнительный отпуск за работу с вредными
условиями труда продолжительностью 7 календарных дней. В связи с производственной
необходимостью он может выполнять другие
работы с другой предусмотренной для этих
работ продолжительностью дополнительного
отпуска: машиниста зерновых погрузочно-разгрузочных машин (4 календарных
дня), грузчика (5 календарных дней), аппаратчика обработки зерна (4 календарных
дня). Водитель автотранспортных средств
с продолжительностью дополнительного отпуска за особый характер труда, к примеру,
7 календарных дней, также может выполнять
работы по другой профессии — слесаря по
ремонту автомобилей (на ремонте топлив-
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ной аппаратуры дизельных двигателей),
с меньшей (4-дневной) продолжительностью
дополнительного отпуска. Кроме того, могут выполняться работы и с нормальными
условиями труда.
Выполнение работ по различным профессиям не запрещено законодательством
и оформляется трудовым договором (ст. 21
и 24 КЗоТ). У работодателя и работника есть
договоренность о том, что работник согласен
выполнять работу по нескольким профессиям с определением основной профессии.
При этом конкретный перечень рабочих
обязанностей по основной и неосновным
(смежным) профессиям определяется в рабочей инструкции. Работа по различным
профессиям реализуется в перемещениях
по рабочим местам (часть вторая ст. 32
КЗоТ). И если оплата труда в таких случаях
регулируется ст. 104 КЗоТ с оплатой труда
по работе более высокой квалификации, то
продолжительность отпуска при выполнении
различных работ регулируется несколько
сложнее.

отпуск, а потом ему предоставляется ежегодный основной отпуск, то в стаж работы,
дающий ему право на дополнительный отпуск, будет включена только та часть основного отпуска, который был предоставлен
за период работы, дающий право на дополнительный отпуск» (п. 4 комментария
к ст. 82 КЗоТ (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. —
11-е изд. — К.: Правова єдність, 2010. —
С. 242);
• время работы беременных женщин,
переведенных на основании медицинского заключения на более легкую работу, на
которой они не подвергаются влиянию неблагоприятных производственных факторов.
Постановлением КМУ от 17.11.1997 г.
№ 1290 утверждены два Списка:
• согласно части первой ст. 7 Закона об
отпусках — Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость работников
на работах в которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск (далее —
Список № 1);
• согласно п. 1 части первой ст. 8 Закона об отпусках — Список производств,
работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной
нервно-эмоциональной и интеллектуальной
нагрузкой или выполняется в особых природных географических или геологических
условиях и в условиях повышенного риска
для здоровья, что дает право на ежегодный
дополнительный отпуск за особый характер
труда (далее — Список № 2).
Приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 30.01.1998 г.
№ 16 утверждены:
• Порядок применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость
работников на работах в которых дает право
на ежегодный дополнительный отпуск;

Законодательное регулирование
В соответствии с частью второй ст. 9
Закона об отпусках и частью второй ст. 82
КЗоТ в стаж работы, дающий право на
ежегодные дополнительные отпуска, засчитываются:
• время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым
характером труда, если работник занят
в этих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, установленного
для работников данного производства, цеха,
профессии или должности;
• время ежегодных основного и дополнительных отпусков за работу с вредными,
тяжелыми условиями и за особый характер
труда (при этом «если работник переведен на
работу, дающую право на дополнительный

№5 (142) травень 2018

• Порядок применения Списка производств, работ, профессий и должностей работников, работа которых связана с повышенной
нервно-эмоциональной и интеллектуальной
нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических
условиях и условиях повышенного риска
для здоровья, дающий право на ежегодный
дополнительный отпуск за особый характер
труда (далее — Порядки применения Списков
№ 1 и № 2 соответственно).
Пункты 8 и 9 Порядка применения Списка
№ 1 и п. 5 и 6 Порядка применения Списка
№ 2, в частности, регулируют случаи работы
с предоставлением дополнительных отпусков
разной продолжительности. Установлено, что:
• в тех случаях, когда работники работали
в разных производствах, цехах, по профессиям и на должностях, за работу в которых
предоставляется дополнительный отпуск
различной продолжительности, подсчет времени работы производится отдельно по
каждому виду работ, профессий и должностей;
• дополнительный отпуск предоставляется пропорционально фактически отработанному времени.
Порядками применения Списков № 1
и № 2 (соответственно п. 10 и 7) также отмечено, что учет времени, отработанного
по каждому виду работ, осуществляется
работодателем. И для реализации этой
нормы возникает вопрос: как осуществлять
этот учет?
Утвержденные приказом Министерства
статистики Украины от 05.12.2008 г. № 489
табель учета использования рабочего времени типовой формы № П-5 и приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска типовой формы № П-3 не предусматривают
данных об отработанном времени на работах
с вредными, тяжелыми условиями и особым
характером труда для определения права
работника на предоставление дополнительного отпуска.
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Поэтому вопросы о порядке учета рабочего времени по условиям и характеру труда
и расчета продолжительности дополнительного отпуска решаются на предприятии
самостоятельно.

Упорядочение расчета
продолжительности
дополнительного отпуска
Когда по специфике производства за работу по различным профессиям у работника
возникает право на дополнительные отпуска
разной продолжительности, на предприятии
для определения продолжительности дополнительного отпуска по данным оперативного учета используются соответствующие
служебные записки (не всегда учетно исчерпывающие) руководителей структурных
подразделений.
Для упорядочения расчетов продолжительности дополнительных отпусков пропорционально фактически отработанному
времени по условиям труда целесообразно
в коллективном договоре предусмотреть
соответствующие нормы или специальное
положение. Если в коллективном договоре
этого не предусмотрено или коллективный
договор не заключен, то схему такого расчета
целесообразно утвердить приказом по предприятию, согласованному с профсоюзным
комитетом.
При установлении схемы расчета продолжительности дополнительного отпуска
по условиям труда определяется и способ
расчета, и порядок учета его составляющих
согласно представленным выше нормам ст. 9
Закона об отпусках.
Ни законодательно, ни методически, ни
в официальных разъяснениях эти вопросы
не урегулированы. В практике работы складываются соизмеримые исходные величины
и способ расчета продолжительности
дополнительного отпуска по условиям
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труда. Приводим последовательность таких
расчетных действий.
Первое. За исходную величину при определении фактической продолжительности
дополнительного отпуска по условиям труда
принимается установленная продолжительность этого отпуска по различным профессиям в расчете на один день годового рабочего
периода. Так, например, для аппаратчика
обработки зерна с дополнительным отпуском
4 календарных дня с 40-часовой пятидневной
рабочей неделей при годовом рабочем периоде в 2018 г. 250 дней доля дополнительного
отпуска на один день рабочего периода составит 0,016 дня (4 ÷ 250).
Второе. Эти исходные величины по каждому работнику умножаются на фактически
отработанное им количество рабочих дней
за год по различным профессиям (табель
учета использования рабочего времени),
и получаются соответствующие годовые
доли дополнительного отпуска в календарных днях.
Третье. Расчет дополняется определением продолжительности дополнительного
отпуска за время ежегодного отпуска.
Четвертое. Годовые доли дополнительного отпуска (за время работы и отпуска)
в календарных днях суммируются, и это
дает суммарную продолжительность дополнительного отпуска работника с учетом
различных условий труда.

об учете рабочего времени по условиям
труда. Эти же нормы могут приниматься
и при заключении коллективного договора.
Схема выписки из протокола общего соб
рания трудового коллектива в соответствии
с законодательством о языках составлена на государственном украинском языке
как документ, представляемый в районную государственную администрацию при
уведомительной регистрации изменений
к коллективному договору.
В приложении 2 — схема приказа по предприятию об учете работы по условиям труда
и расчете продолжительности дополнительного отпуска.
Схема приказа разработана в развитие
положений коллективного договора. В приказе конкретизированы и персонифицированы управленческие решения и действия
по затронутым вопросам.
Нормы приказа касаются категории рабочих, так как на условном предприятии,
как обычно в хозяйственной деятельности,
перемещения с основного на другое рабочее
место производятся по рабочим профессиям.
В приложении № 1 к приказу определяются исходные расчетные данные, необходимые
для последующего расчета суммарной продолжительности дополнительного отпуска
с учетом условий труда.
На предприятии в коллективном договоре
(условно) предусматриваются возможные
для отрасли хлебопродуктов семь продолжительностей дополнительного отпуска — 1,
2, 3, 4, 5, 6 и 7 календарных дней в расчете
на год по группам профессий. На предприятиях других отраслей продолжительность
дополнительного отпуска (до 35 календарных дней, предусмотренных законодательством) и группы профессий будут иными.
За основу расчета продолжительности
дополнительного отпуска по соответствующим группировкам профессий, которые
сложились на предприятии, принята продолжительность дополнительного отпуска

Документирование
В приложениях 1–3 на примере условного предприятия отрасли хлебопродуктов
приводится примерная схема организации
учета рабочего времени с вредными и тяжелыми условиями и особым характером труда
и расчета по данным этого учета продолжительности дополнительного отпуска.
В приложении 1 — схема внесения дополнений в коллективный договор норм
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в календарных днях в расчете на один день
годового рабочего периода 2018 г.
В приложении № 2 к приказу — форма
расчета общей продолжительности дополнительного отпуска с учетом условий и характера труда.
Из этого приложения видно, что Семин П. И., слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, в течение рабочего года был занят на работах с продолжительностью дополнительного отпуска 4, 5, 6
и 7 календарных дней.
В графе 2 приложения проставляется
нормативное количество рабочих дней по
месяцам рабочего периода, за который предоставляется дополнительный ежегодный
отпуск. Итоговое количество фактически
отработанных дней с вредными, тяжелыми
условиями и особым характером труда, отражаемое в графе 10 этого приложения (223),
меньше нормативного времени (250). Такая
разница может возникнуть за счет возможных неявок (в т. ч. в связи с отпуском), при
отработке с вредными условиями труда менее половины продолжительности рабочего
дня и при работе с нормальными условиями
труда.
В приложении (раздел I) предлагается
такая схема расчета суммарной продолжительности дополнительного отпуска по
условиям труда:
а) за календарный период предоставления
отпуска определяется итоговое количество
отработанных дней с одинаковой продолжительностью дополнительного отпуска
(59, 30, 10, 124);
б) перемножением количества отработанных дней, сгруппированным по различным
работам с одинаковой продолжительностью дополнительного отпуска, на долю
дополнительного отпуска, приходящегося
на 1 день рабочего периода, определяются
части расчетной продолжительности дополнительного отпуска в календарных днях
(0,94, 0,60, 0,24, 3,47);

в) суммарная продолжительность дополнительного отпуска (5,25) определяется как
итог суммирования частей расчетной продолжительности дополнительного отпуска
по различным работам:
5,25 = 0,94 + 0,60 + 0,24 + 3,47.
Расчет продолжительности дополнительного отпуска за время ежегодных основного
и дополнительного отпусков (0,53 календарных дня) предложен в разделе II приложения
(при этом предполагается, что в данном
примере весь основной отпуск предоставляется за период работы, дающий право на
дополнительный отпуск). Аналогично этому
может рассчитываться продолжительность
дополнительного отпуска за время работы
беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения на более
легкую работу, — при этом форма расчета
может быть дополнена соответствующим
разделом.
Полная продолжительность дополнительного отпуска с учетом стажа за время ежегодных отпусков определяется суммированием
двух частей продолжительности дополнительного отпуска (раздел III приложения):
5,25 + 0,53 = 5,78 или 6 календарных дней.
В приложении 3 приводится пример заполнения табеля учета использования рабочего времени с отражением отработанного
времени по профессиям с дополнительными
отпусками по условиям труда.
Для отражения в табеле работы с вредными, тяжелыми условиями и особым характером труда предложена схема заполнения
графы «Профессия (должность)» при перемещении рабочего с основного рабочего места
на другие (неосновные). Для заполнения этой
графы в части указания продолжительности
дополнительного отпуска используются данные приведенного выше приложения № 1
к приказу об учете работы по условиям труда
и расчете продолжительности дополнительного отпуска. Все работы одного работника
по различным профессиям показываются
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в отдельных строках. показано отражение
в табеле и работы только с нормальными (Варко с. п.) и только с вредными (Ванин п. п.) условиями труда без перемещений по рабочим местам.
Особенности табельного учета в этих
случаях могут быть определены в местном
положении о табельном учете использова-

ния рабочего времени (см. журнал «Заробітна плата» № 2/2018).
И в заключение отметим, что предложенная разработка по вопросам учета рабочего
времени с учетом условий труда и связанного
с этим расчетом продолжительности дополнительного отпуска может стать действенным подспорьем в практической работе.

Примерная схема организации на предприятии учета рабочего времени
с вредными и тяжелыми условиями и особым характером труда и расчета
по данным этого учета продолжительности дополнительного отпуска
Приложение 1
Схема дополнения коллективного договора
нормами об учете рабочего времени по условиям труда
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
(скорочена схема)
10.04.2018 № 4
м. Запоріжжя
Загальних зборів трудового колективу
<…>
Порядок денний:
1. Про доповнення Колективного договору на 2018 р. нормами щодо обліку часу,
відпрацьованого працівниками на роботах із різними умовами праці, та порядку розрахування тривалості додаткової відпустки пропорційно фактично відпрацьованому часу.
I. СЛУХАЛИ:
<…>
УХВАЛИЛИ:
Керуючись пунктом 9 розділу І Колективного договору на 2018 р. та нормами
чинного законодавства, доповнити Колективний договір нормами щодо обліку часу,
відпрацьованого працівниками на роботах із різними умовами праці, та порядку розрахування тривалості додаткової відпустки пропорційно фактично відпрацьованому
часу — додаток до протоколу.
Голова

І. С. Макарова

Секретар

В. С. Зінченко

Згідно з оригіналом
Секретар керівника
10.04.2018

Зелена

В. К. Зелена
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Додаток до протоколу
від 10.04.2018 р. № 4
загальних зборів трудового колективу
ПАТ «Запорізький елеватор»
Доповнення до Колективного договору на 2018 р.
по ПАТ «Запорізький елеватор»
1. Доповнити пункт 4 «Щодо трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку»
розділу II «Зобов’язання Сторони роботодавця» підпунктами:
4.4.8. Згідно з Порядками застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки
за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
(затверджених і змінених наказами Міністерства праці і соціальної політики України
відповідно від 30.01.1998 р. № 16 та від 04.06.2003 р. № 150) вести поденний облік
зайнятості на роботах із шкідливими і важкими умовами та з особливим характером
праці та надавати додаткову відпустку пропорційно фактично відпрацьованому часу
в цих умовах.
4.4.9. У тих випадках, коли працівники працювали в різних виробництвах, цехах,
за професіями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова відпустка різної
тривалості, підрахування часу, відпрацьованого у шкідливих, важких та особливих
умовах праці, проводити окремо по кожному виду робіт, професій та посад.
4.4.10. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховувати дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими
умовами та з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого
дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад.
4.4.11. Порядок ведення обліку робочого часу із шкідливими і важкими умовами
та з особливим характером праці й розрахування тривалості додаткової відпустки
за умовами праці, час введення такого обліку затвердити наказом по підприємству,
погодженим з профспілковим комітетом.

Голова правління ПАТ
Козак Д. І. Козак
М. П.
10.04.2018

Голова профспілкового комітету
Славіна Н. І. Славіна
М. П.
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Приложение 2
Пример приказа по предприятию об учете работы по условиям труда
и расчете продолжительности дополнительного отпуска
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Запорожский элеватор»
ПРИКАЗ
19.04.2018

г. Запорожье

№ 40-ОД

Об учете работы по условиям труда
и расчете продолжительности дополнительного отпуска
На предприятии по специфике производства рабочие в течение года выполняют
работы, за которые по условиям и характеру труда предусмотрен дополнительный
отпуск различной продолжительности.
С учетом изложенного, с целью обеспечения правомерности в определении продолжительности дополнительного отпуска пропорционально фактически отработанному
времени по условиям и характеру труда, руководствуясь нормами действующего
законодательства и соответствующими положениями Коллективного договора на
2018 г., и по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 мая 2018 г. вести специальный учет рабочего времени, отработанного рабочими на работах с вредными, тяжелыми условиями и особым характером труда по
дням, когда рабочий был занят на этих работах не меньше половины установленной
продолжительности рабочего времени.
1.1. Рабочее время учитывать за тот календарный период, за который предоставляется отпуск.
1.2. Утвердить форму расчета продолжительности дополнительного отпуска по
рабочим профессиям с учетом условий труда на один день годового рабочего периода — приложение № 1 к приказу.
1.3. Учет отработанного времени по профессиям, определенным в пункте 1.2
настоящего приказа, вести в табеле учета использования рабочего времени по
основной и неосновным профессиям рабочего с указанием соответствующей продолжительности дополнительного отпуска.
2. Установить следующий порядок определения продолжительности дополнительного отпуска по условиям труда:
2.1. Общую продолжительность дополнительного отпуска за работу по различным
профессиям исчислять по схеме расчета, приведенной в приложении № 1 к приказу.
2.2. Продолжительность дополнительного отпуска за время ежегодных основного
и дополнительного отпусков и за время работы беременных женщин, переведенных
на основании медицинского заключения на более легкую работу, исчислять пере-
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множением календарных дней указанного времени на установленную Коллективным
договором продолжительность дополнительного отпуска по основной профессии
работника в расчете на один календарный день текущего года.
2.3. Утвердить форму расчета по работнику общей продолжительности дополнительного отпуска по условиям труда — приложение № 2 к приказу.
3. Поручить мастерам производственных участков представление данных по
специальному учету рабочего времени, предусмотренного пунктом 1 настоящего
приказа, за учитываемый для предоставления отпуска календарный период:
а) до 1 мая 2018 г., начала специального учета, — в докладных записках по
данным оперативного учета;
б) с 1 мая 2018 г. — по табелям учета использования рабочего времени с использованием данных оперативного учета.
4. Старшему инспектору по кадрам Сидоренко В. К. рассчитывать продолжительность дополнительного отпуска для рабочих пропорционально отработанному
времени с учетом условий труда по форме, предусмотренной в приложении 2 к настоящему приказу.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного экономиста Голуб Т. П.
Основания: 1. Выписка из протокола заседания профсоюзного комитета предприятия
от 10.04.2018 г. № 4.
2. Докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. 18.04.2018 г.
с проектом приказа.

Директор

Козак

Визы
Согласовано:
Председатель профкома

Славина

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

Д. И. Козак

Н. И. Славина
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Голуб

0,028

0,024

6
7

0,020

0,016

0,012

0,008

0,004

5

4

3

2

1

Т. П. Голуб
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Главный экономист

7

6

5

4

3

2

1

2

1

Маркировщик, оператор главного пульта управления,
подсобный рабочий
Уборщик производственных помещений, водитель погрузчика
Аппаратчик мукомольного производства (занятый
производством муки), зашивальщик мягкой тары
Аппаратчик обработки зерна, машинист расфасовочноупаковочных машин, водитель автотранспортных средств
(грузовой автомобиль грузоподъемностью 2 тонны)
Грузчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Аппаратчик мукомольного производства (занятый выбоем
продукции)
Газосварщик, слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин, водитель автотранспортных средств
(грузовой автомобиль грузоподъемностью 5 тонн)

Перечни профессий по установленным в коллективном
договоре продолжительностям дополнительного отпуска

№
п/п

Продолжительность дополнительного
отпуска в календарных днях в расчете:
на один день годового
на год
рабочего периода 2018 г.
по коллекпо календарю пятидневной
тивному
рабочей недели (250)
договору
(гр. 4 = гр. 3 ÷ 250)
3
4

Форма расчета продолжительности дополнительного отпуска по рабочим профессиям
с учетом условий труда на один день годового рабочего периода (с примером расчета на 2018 г.)

Приложение № 1 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 19.04.2018 г. № 40-ОД
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2 при необходимости в случае учета времени работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения
на более легкую работу, форма дополняется разделом II с аналогичными разделу II применительно к этому случаю расчетными строками
и с определением полной продолжительности дополнительного отпуска далее в разделе III.

Профессия
Слесарь по ремонту и обслуживанию
Семин Петр Иванович
перегрузочных машин
I. Расчет суммарной продолжительности дополнительного отпуска с учетом условий и характера труда
за период с июня 2017 г. по май 2018 г. включительно
1. Отработано дней с вредными, тяжелыми условиями и особым характером труда
По профессиям с дополнительным отпуском
продолжительностью в календарных днях:
По месяцам календарного
При
периода,
норме а) в расчете на год
Итого
за который
рабочих
1
2
3
4
5
6
7
предоставляется
дней
б) в расчете на 1 день рабочего периода 2018 г.
ежегодный отпуск
0,004
0,008
0,012
0,016
0,020
0,024
0,028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Июнь 2017 г.
20
20
20
Июль 2017 г.
21
21
21
Август 2017 г.
22
1
1
Сентябрь 2017 г.
21
10
10
1
21
Октябрь 2017 г.
21
13
5
3
21
Ноябрь 2017 г.
22
10
5
7
22
Декабрь 2017 г.
21
5
10
15
Январь 2018 г.
21
5
5
11
21

Фамилия, имя, отчество рабочего

Форма расчета работнику общей продолжительности дополнительного отпуска по условиям труда2
(с примером заполнения при предоставлении ежегодного отпуска с 01.06.2018 г.)

Приложение № 2 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 19.04.2018 г. № 40-ОД
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5

5
59

250

30

5

5
6

20
21
20
20
10

5
124

15
10
20
5
223

20
21
20
20

Главный экономист

2. Продолжительность
дополнительного отпуска:

Голуб

Т. П. Голуб

расчетная по группам профессий
суммарная
5,25
0,94
0,60
0,24
3,47
(0,016 × (0,020 × (0,024 × (0,028 ×
× 59)
× 30)
× 10)
× 124)
II. Расчет продолжительности дополнительного отпуска за время ежегодных основного и дополнительного
отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями и особым характером труда (составляющие расчета —
в календарных днях)
1. Предусмотрена коллективным договором на 2018 г. по профессии слесаря по ремонту
7
и обслуживанию перегрузочных машин продолжительность дополнительного отпуска за условия труда
2. То же — на один календарный день 2018 г. (7 ÷ 365 = 0,019)
0,019
3. Продолжительность использованного Семиным П. И. в августе 2017 г. ежегодных основного и
28
дополнительного отпусков за работу с вредными условиями труда
4. Продолжительность дополнительного отпуска за время ежегодного и основного дополнительного
0,53
отпуска (0,019 × 28 = 0,53)
III. Расчет полной продолжительности дополнительного отпуска
1. Полная продолжительность дополнительного отпуска с учетом условий и характера труда
6
в календарных днях с учетом округления (стр. 2 р. I + стр. 4 р. II): 5,25 + 0,53 = 5,78 = 6

Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Апрель 2018 г.
Май 2018 г.
Итого за расчетный
рабочий год
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Дата заполнения 04.06.2018 г.

8

ІН

ІН

8

8

8

7

9

ІН

24

10

8

25

11

8

26

12

ІН

27

13

ІН

28

14

8

29

8

30

–
31

5

дней

40

40

39

часов
всего

*

от мастера участка.
5 ІН (буквенный код на украинском языке, языке оригинала) — другое неотработанное время, предусмотренное законодательством (в рассматриваемом примере — дни еженедельного отдыха, праздничные дни).

3 продолжение табеля.
4 сведения о перемещении по рабочим местам проставляются на основании прилагаемых к табелю соответствующих оперативных данных

8

8

23

8

Неосновная — грузчик.
Семин Петр Продолжительность
Иванович
дополнительного отпуска
5 к. дн.

ІН

22

7

20004

ІН

21

6

5
8

8

20

5

20004

8

19

4

Неосновная — аппаратчик
мукомольного производства,
Семин Петр занятый выбоем продукции.
Иванович
Продолжительность
дополнительного отпуска
6 к. дн.

8

18

3

5

5

ІН

2
17

1
16

20004

15

Отработано
за месяц

1

Отметки о явках и неявках по числам месяца, часов

Основная — слесарь по
ремонту и обслуживанию
Семин Петр перегрузочных машин.
Иванович
Продолжительность
дополнительного отпуска
7 к. дн.4

Профессия
(должность)

Табельный №

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

3

Идентификационный код ЕГРПОУ 00954190
Отчетный период 01-31.05.2018 г.
Цех (отдел), участок Производственный участок хлебоприемной деятельности

(предприятие, организация)

ПАО «Запорожский элеватор»

Пример заполнения табеля учета использования рабочего времени
с отражением отработанного времени по профессиям
с дополнительными отпусками по условиям труда
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Плотник

8

8

8

8

4

ІН

8

ІН

8

19

5

ІН

ІН

ІН

ІН

20

6

8

ІН

8

ІН

21

7

8

8

8

8

22

8

8

7

8

7

23

9

8

ІН

8

ІН

8

24

10

8

8

8

8

8

25

11

ІН

8

ІН

8

ІН

26

12

ІН

ІН

ІН

ІН

ІН

27

13

ІН

ІН

ІН

ІН

ІН

28

14

8

8

8

8

8

29

15

8

8

8

8

8

30

–

8

8

8

31

20

20

5

дней

159

159

40

часов
всего

04.06.2018 Кравец (Г. П. Кравец)

8

8

ІН
8

8

8

8

ІН

3
18

Отработано
за месяц

04.06.2018 Зыбин (М. Н. Зыбин)

и т. д.

Грузчик. Подолжительность
Ванин Петр
дополнительного отпуска
Петрович
5 к. дн.

Варко
Семен
Петрович

2
17

1
16

Отметки о явках и неявках по числам месяца, часов

Старший мастер производственного участка
хлебоприемной деятельности

20006

3

Профессия
(должность)

Неосновная — аппаратчик
обработки зерна.
Семин Петр
Продолжительность
Иванович
дополнительного отпуска
4 к. дн.

Фамилия,
имя,
отчество

Мастер производственного участка
хлебоприемной деятельности

20005

20004

Табельный №

2

№
п/п

*
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ОПЛАТА ПРАЦі

Сьогодні в рубриці:

Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 67

Підсумований облік
робочого часу:
особливості оплати праці

c. 71

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 травні 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 (окладів) враховуються всі складові заробітної
плати, які не мають разового характеру)
більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір
підвищення менший, ніж сума індексації, то в
базовому місяці сума індексації визначається
як різниця між сумою індексації та сумою
підвищення заробітної плати (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,
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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
у квітні та травні 2018 р. наведена в таб
лиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в квітні та травні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
квітень

травень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 році
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
у 2018 році
січень
лютий
березень
квітень

14,0
11,3
10,9
9,9
6,9
6,8
6,6
6,7
3,1
3,4
3,4
—

14,0
15,2
10,9
9,9
10,7
6,8
6,6
6,7
6,7
3,4
3,4
3,5

—
—
—
—

—
—
—
—

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

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

99,9

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

2018

101,5 100,9 101,1

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 у квітні 2018 р. становить:
1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 100 – 100 = 14 %,
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);
1,034 — ІСЦ за листопад – грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015).
За лютий – березень 2018 р. ІСЦ становив 102,0 % (1,009 × 1,011 × 100), тобто не
перевищив поріг індексації (103 %), тому в травні 2018 р. індексація нараховується також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за квітень 2018 р. становить 5000,00 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у квітні – травні 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація у квітні 2018 р., становить 14,0 % (114,0 – 100).
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає
індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.
Сума індексації доходу дорівнює 246,68 грн (1762,00 × 14,0 ÷ 100).
Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 5246,68 грн (5000,00 + 246,68).
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 та організації всіх форм
власності мають нараховувати суми ком-

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

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом
множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих
цін у місяці, за який виплачується дохід, до
розрахунку не включається.
У разі виплати в квітні 2018 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових
доходів за 2014–2018 рр., сума компенсації
нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної в таблиці 3.
Таблиця 3

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати у квітні 2018 р.
Місяць
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

2014
136,2
134,8
129,7
122,4
114,2
112,1
111,3
109,6
103,7
98,9
95,2
89,5

Приріст ІСЦ, у % за період невиплати доходу
Роки:
2015
2016
2017
83,8
31,1
16,4
74,6
31,6
15,3
57,6
30,3
13,2
38,2
25,9
12,2
35,2
25,8
10,8
34,7
26,0
9,0
36,1
26,1
8,8
37,1
26,5
8,9
34,1
24,3
6,8
35,8
20,9
5,5
33,2
18,8
4,6
32,2
17,7
3,5

2018
2,0
1,1

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у квітні 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
березень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 31,1 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 31,1 ÷ 100 = 886,35 грн.
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Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
особенности оплаты труда
Вопросы организации оплаты труда при суммированном
учете рабочего времени неоднократно рассматривались
на страницах нашего журнала. Но интерес читателей к ним
не ослабевает. О регулировании оплаты труда при суммированном учете рабочего времени в сравнении с поденным
учетом — в статье

Разные режимы работы:
ряд общих правил
Установление и применение суммированного учета рабочего времени регулируется
ст. 61 КЗоТ. Этот вид учета допускается по
согласованию с профсоюзным органом на
непрерывно действующих предприятиях,
в учреждениях, организациях, а также в отдельных производствах, цехах, участках,
отделениях и на некоторых видах работ,
где по условиям производства (работы) не
может быть соблюдена установленная для
данной категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период
не превышала нормального числа рабочих
часов (ст. 50 и 51 КЗоТ).

Установление и применение поденного
учета рабочего времени (5- и 6-дневная рабочие недели) регулируется ст. 52 и 53 КЗоТ.
При этом предусматривается соблюдение
ежедневной и еженедельной (ст. 50 и 51
КЗоТ) продолжительности рабочего времени.
Различия режимов работы по способу
учета рабочего времени не исключают для
этих режимов нормативно обоснованных
общих правил оплаты труда. Так, по итогам каждого месяца при суммированном
учете независимо от продолжительности
учетного периода, как и при поденном учете, начисляются такие выплаты по заработной плате:
• тарифная часть, премии, надбавки,
доплаты (в т. ч. доплаты за ночные и вечерние часы работы и за работу в вечерние
и ночные смены);
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• оплата работы в праздничные (нерабочие), выходные дни за время, отработанное в
пределах и сверх нормы продолжительности
рабочего времени;
• оплата сверхурочных часов работы
сверх установленной продолжительности
ежедневной работы, в т. ч. работа при подмене неявившегося сменщика (об этом —
далее);
• суммы индексации;
• доплаты до уровня минимальной заработной платы.
При суммированном и поденном учетах
рабочего времени, исходя из нормативной
сути этих режимов, нет различий в оплате
труда и в таких расчетных случаях:
• при работе без отклонений от установленной продолжительности рабочего времени (т. е. без недоработок и переработок);
• при оплате труда по любым формам и
системам (кроме оплаты труда по месячным
окладам);
• при изменениях в течение учетного
периода суммированного учета рабочего
времени (или в течение месяца при поденном
учете) размеров установленных работнику
тарифных ставок (окладов) их размеры при
всех выплатах (в т. ч. для оплаты сверхурочной работы) принимаются по последнему месяцу перед начислением (об этом —
далее).

Особенности оплаты труда
и ее регулирование
Специфика режима суммированного учета рабочего времени предполагает и ряд
организационно обусловленных особенностей в оплате труда по сравнению с поденным учетом. На фоне общих правил они
определятся более четко.
Существуют характерные отличия и в оплате сверхурочных работ — они регулируются законодательными нормами. Так, соглас-
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но ст. 62 КЗоТ сверхурочными считаются
работы сверх установленной продолжительности рабочего дня (ст. 52, 53 и 61 КЗоТ).
Сверхурочная работа при суммированном
учете рабочего времени (ст. 61 КЗоТ) — это
работа сверх установленной продолжительности рабочего времени за учетный период,
а также работа сверх установленной графиком выхода на работу продолжительности
работы за день (смену). Так определяется
сверхурочная работа в п. 5 комментария к
ст. 61 КЗоТ (Ротань В. Г., Зуб И. В., Сонин О. Е.
Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. — 11-е
изд. — К.: Правова єдність, 2010. — С. 206).
При этом, напомним, что сверхурочные
часы работы за учетный период могут быть
просто расчетным результатом несбалансированно сложившегося нормативного и
фактического недоработанного времени за
время неявок. К примеру, из-за неявок за
учетный период недоработка по календарю
составляет 144 часа, а по графику работы —
120 часов, сверхурочных получается 24 часа
(144 – 120).
Согласно части третьей ст. 106 КЗоТ при
суммированном учете рабочего времени
оплачиваются как сверхурочные все часы,
отработанные сверх установленного рабочего времени в учетном периоде. Правила
оплаты независимо от формы учета рабочего
времени предусматривают оплату всегда
в двойном размере часовой тарифной ставки
повременщика при повременной и сдельной
формах оплаты труда.
Следующие законодательно урегулиро
ванные особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени определены Методическими рекомендациями
по применению суммированного учета
рабочего времени, утвержденными приказом Министерства социальной политики
Украины от 19.04.2006 г. № 138 (далее —
Методрекомендации № 138) и разъясняются в письмах Минсоцполитики. Итак,
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складываются две ключевые особенности
оплаты труда при суммированном учете
рабочего времени:
• первая: по оплате сверхурочных работ.
Сверхурочные работы (кроме отработанных
в исключительных случаях — ст. 62 КЗоТ)
оплачиваются по итогам и по окончании
учетного периода;
• вторая: по расчетам часовых тарифных ставок при оплате труда по месячным
окладам, в т. ч. при формировании минимальной заработной платы для расчета доплат до ее уровня. Расчетные месячные нормы продолжительности рабочего времени

при суммированном учете принимаются
по нормам, утвержденным для структурных
подразделений в графиках работы (при
поденном учете это всегда календарная
месячная норма).

Сводная таблица особенностей
оплаты труда
Особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени в практических аспектах и с обоснованием их
правомерности приведены в таблице.

Особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени
в сравнении с режимом поденного учета
Суммированный учет рабочего времени

Поденный учет рабочего времени

1. Определение сверхурочной работы
Это работа сверх установленной графиком
Это работа сверх установленной
продолжительности ежедневной работы в течение
продолжительности рабочего дня
учетного периода, в т. ч. для подмены неявившегося
(норма части первой ст. 62 КЗоТ
сменщика и в других исключительных случаях (такое
относительно ст. 52 и 53 КЗоТ)
определение относительно ст. 61 КЗоТ следует из
части первой ст. 62 КЗоТ), а также сверх установленной
нормальной продолжительности рабочего времени за
учетный период (следует из п. 10 Методрекомендаций
№ 138)
2. Порядок расчета сверхурочных часов работы
Количество сверхурочных часов
Общее количество сверхурочных часов за
подсчитывается за каждый день
учетный период определяется как разность между
как разность между фактически
фактически отработанным временем и расчетной
отработанным временем и нормой
нормой часов с учетом неявок по календарю
часов (следует из части первой
пятидневной или шестидневной рабочей недели
ст. 62 КЗоТ)
(п. 12 Методрекомендаций № 138). При этом
часы работы в праздничные и нерабочие дни,
отработанные сверх нормы рабочего времени,
вычитаются из общего количества сверхурочных часов,
поскольку уже оплачены в двойном размере (п. 11
Методрекомендаций № 138). Вычитание сверхурочных
часов, отработанных в исключительных случаях
в отдельные дни учетного периода (ст. 62 КЗоТ), из
общего количества сверхурочного времени за учетный
период как неурегулированное законодательно
и Методрекомендациями № 138 может быть
урегулировано коллективным договором
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Суммированный учет рабочего времени

Поденный учет рабочего времени

3. При оплате труда по месячным окладам (в т. ч при формировании пропорционально
выполненной норме труда размера минимальной заработной платы для расчета
доплат до ее уровня) часовая тарифная ставка рассчитывается:
Для оплаты по окончании месяца
— по окончании месяца для оплаты работы,
работы, в т. ч. в выходные,
в т. ч. в выходные, праздничные (нерабочие) дни
праздничные (нерабочие) дни,
и в ночные часы — исходя из месячной нормы
в ночные и сверхурочные часы,
продолжительности рабочего времени
а также при формировании
по утвержденному для структурного подразделения
минимальной заработной платы —
графику работы соответствующего месяца (письмо
исходя из месячной нормы часов
Минсоцполитики Украины от 17.02.2012 г.
по календарю пятидневной
№ 51/13/116-12), а также при формировании размера
или шестидневной рабочей
минимальной заработной платы (с учетом абзаца 10
недели (с учетом ст. 97 КЗоТ
разъяснений Минсоцполитики Украины некоторых
вопросов оплаты труда к выполнению Закона Украины устанавливается в коллективном
«О внесении изменений в некоторые законодательные договоре)
акты Украины» от 06.12.2016 г. № 1774-VIII);
— по окончании учетного периода для оплаты
сверхурочных работ — исходя из среднемесячной
нормы часов за учетный период и тарифных
ставок (окладов) на момент начисления зарплаты
(письмо Минсоцполитики Украины от 24.04.2017 г.
№ 1264/0/101-17/282); аналогичный порядок возможно
установить и для оплаты времени простоя

Как видим из таблицы, особенности оплаты труда при суммированном учете рабочего времени определяются как законодательными нормами, так и Методрекомендациями № 138, а также в немалой степени
разъяснениями специалистов и письмами
Минсоцполитики Украины.
Напомним, что все положения об особенностях оплаты труда, следующие из
законодательных норм, утвержденных ре-

комендаций и официальных разъяснений,
могут стать нормами для предприятия только в том случае, если будут приняты в коллективном договоре. Это следует из ст. 7
Закона Украины «О коллективных договорах
и соглашениях» от 01.07.1993 г. № 3356-VII.
О документальном оформлении рассмот
ренных выше вопросов — в следующих номерах.

Що нового
Нові довідки-виклики на сесію
Міністерство освіти і науки України наказом
від 16.02.2018 р. № 160 затвердило нові форми
документів з підготовки фахівців у вишах. Редакція, порівнявши чинну форму довідки-вик
лику на період настановних занять/виконання

лабораторних робіт/складання сесії/складання державних іспитів (атестації)/підготовки
та захисту дипломного проекту (роботи) за
ф. № Н-5.0 з аналогічною «старою» формою,
відмінностей не виявила.
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Сьогодні в рубриці:

Форма № 1ДФ:
заповнення
та виправлення
помилок

c. 75

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Форма № 1ДФ:

заповнення та
виправлення
помилок

Мабуть більшість бухгалтерів хоча б раз у своїй роботі стикалися із ситуацією, коли або вони самостійно, або фахівці
податкового органу виявляли помилку в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. Якими можуть бути такі помилки, до яких
наслідків це може призвести та як їх виправляти — у статті
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Помилки у ф. № 1ДФ
Практика свідчить, що всі помилки, яких
припускаються бухгалтери в податковому
розрахунку за ф. № 1ДФ, можна поділити на
кілька типів (видів). Так, за відображенням
інформації помилки бувають такими, що
пов’язані із:
• невключенням до форми необхідної
інформації;
• включенням до форми неправильної
інформації.
Своєю чергою, неправильна інформація
може бути наведена у вигляді:
• невідповідних реквізитів форми (реквізити підприємства, звітний період, кількість
осіб, які працювали за штатом і цивільно-правовими договорами, номер порції, відомості
про посадових осіб тощо);
• недостовірних відомостей у табличній
частині (податковий номер особи, суми нарахованого й виплаченого доходу та податку,
ознака доходу, інформація про прийняття/
звільнення, ознака ПСП).
За способом виявлення помилки поділяються на:
• виявлені самостійно податковим агентом;
• виявлені податковим органом.
За наслідками помилки можуть бути
двох видів:
• такі, що не призводять до заниження
суми ПДФО (будь-яка помилка, яка не стосується заниження показників у графах 3,
3а, 4, 4а);
• такі, що призводять до заниження суми
ПДФО (помилки, пов’язані із заниженням
показників у графах 3, 3а, 4, 4а).

Механізм виправлення помилок
Механізм виправлення помилок визначено в розділі IV Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
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на користь фізичних осіб, і утриманого з них
податку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (далі —
Порядок № 4).
Незалежно від того, самостійно платник
податку виявив помилку (помилки), чи його
повідомив про неї (них) податковий орган,
механізм виправлення помилок однаковий — коригування раніше поданих відомостей. Виправити помилку (помилки) можна
двома способами, а саме:
• подати новий звітний розрахунок —
якщо помилку (помилки) виявлено до настання граничного терміну подання звітності
за квартал, в якому вона була допущена;
• подати уточнюючий розрахунок —
якщо помилку (помилки) виявлено після
граничного терміну подання розрахунку.
Уточнюючий податковий розрахунок
може подаватися як за звітний період, так і
за попередні періоди. Кількість уточнюючих
розрахунків, які може подати податковий
агент, а також кількість показників, які він
має право виправити, законодавством не
обмежені, але за кожний звітний податковий
період подається окремий розрахунок.
Для представлення нового звітного та
уточнюючого розрахунку використовується
та ж сама форма, що й для звітного розрахунку, лише в «шапці» форми робиться відповідна позначка. Звітний новий та уточнюючий
податкові розрахунки подаються на підставі
інформації з попередньо поданого податкового розрахунку та містять інформацію лише
за рядками й реквізитами, які уточнюються.
Згідно з п. 4.4 Порядку № 4 виправлення
помилок у розділі І ф. № 1ДФ здійснюється
таким чином:
• для вилучення одного помилкового
рядка з попередньо поданої інформації слід
повторити всі графи такого рядка й у графі 9
зазначити «1» — на виключення такого
рядка;
• для введення нового чи пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі
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його графи, а у графі 9 зазначити «0» — на
введення рядка;
• для заміни одного помилкового рядка
іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію, а потім внести правильну.
Тобто слід повністю заповнити два рядки,
один з яких буде з позначкою «1», а другий —
з позначкою «0».
При цьому згідно з роз’ясненням податківців у Єдиній базі знань «ЗІР» (підкатегорія
103.25), підсумковий рядок за графами 3а,
3, 4а, 4 виправляти не потрібно.
У разі введення пропущеного рядка йому
присвоюється порядковий номер, наступний
за номером останнього рядка попереднього
розрахунку.
Виправлення помилок у розділі ІІ
ф. № 1ДФ здійснюється дещо по-іншому,
оскільки форма містить вже готові рядки
для виключення помилкової інформації.
Так, для виключення помилкового рядка
в підрозділах «Оподаткування процентів»,
«Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» та «Військовий збір» потрібно у відповідних однойменних рядках з позначкою
«виключення» повторити всі графи такого
помилкового рядка. Правильну інформацію
слід відобразити в рядку «Оподаткування процентів», «Оподаткування виграшів (призів)
у лотерею» та «Військовий збір» відповідно.
Зауважимо, що Порядком № 4 визначено
виправлення помилок лише в табличній
частині ф. № 1ДФ, а про виправлення невідповідних реквізитів поза таблицею не
згадується.
Пунктом 48.3 ПКУ встановлено перелік
реквізитів, які обов’язково повинна містити
податкова декларація (податковий розрахунок), і якщо платник податків подає звітність
із порушенням вимог вказаної норми (п. 48.3
ПКУ), то податковий орган зобов’язаний
відмовити платнику податків у прийнятті
податкової декларації (розрахунку), одночасно надавши письмове повідомлення із
зазначенням причин відмови (п. 49.11 ПКУ).
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З іншого боку, у ф. № 1ДФ є реквізити
(показники), які не передбачені п. 48.3 ПКУ,
наприклад, «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» або «Працювало за
цивільно-правовими договорами», інформації за якими у податківців немає, тому вони
не можуть її перевірити й відмовити платнику в прийнятті розрахунку. Відповідно, вони
приймають розрахунок із тими реквізитами,
які в ньому є.
Можливо, неточності в реквізитах, допущені під час заповнення ф. № 1ДФ, не належать до помилок, оскільки законодавством
не передбачено окремого механізму для їх
виправлення? На жаль, точної відповіді на це
запитання немає, як і будь-яких роз’яснень
з боку податкових органів.
На думку автора, якщо платник податку
самостійно виявить, що у ф. № 1ДФ зазначені невідповідні реквізити, він все ж таки
має повідомити про це податковий орган,
наприклад, шляхом подання листа або заяви, але технічно виправити помилки лише
у «шапці», подавши уточнюючий чи звітний
новий податковий розрахунок, не можна,
тому що, як зазначалося, їх подання тягне
за собою заповнення рядків на включення
чи виключення.

Ціна помилки
Згідно з п. 119.2 ПКУ за подання в непов
ному обсязі, з недостовірними відомостями
або помилками ф. № 1ДФ підприємству
загрожують штрафи. Щоб були підстави
для застосування штрафних санкцій, такі
недостовірні відомості або помилки в зазначеному розрахунку мають призвести до
зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань платника податку та/або до
зміни платника податку.
Тобто безперечною умовою для застосування штрафів є вплив помилки на зміну
розміру податкових зобов’язань або плат-
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ника податку. Відповідно, якщо помилка не
стосується суми податку чи даних платника
податків, про штрафи можна забути. Також
штрафи не застосовуються, якщо:
• платник податку виправляє помилки
до закінчення граничного строку подання розрахунку за ф. № 1ДФ (абзац шостий
п. 50.1 ПКУ);
• недостовірні відомості або помилки
виникли у зв’язку із проведенням річного
перерахунку та були виправлені відповідно
до вимог ст. 50 ПКУ.
Якщо виправлення помилки зменшує
суму податкового зобов’язання, то до платника податку — податкового агента застосується відповідальність у вигляді штрафу
в розмірі 510 грн (за повторне порушення —
1020 грн).
Якщо виправлення помилки збільшує
суму податкового зобов’язання, то до платника податку — податкового агента застосовується:

• вказаний вище штраф за п. 119.2 ПКУ;
• штраф, передбачений п. 127.1 ПКУ,
за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податку до або
під час виплати доходу фізичній особі, який
становить 25 % суми податку, що підлягає
нарахуванню та сплаті до бюджету (в разі
повторного порушення протягом 1095 днів —
50 %, третє та більше порушень — 75 %);
• пеня — якщо платник податку не сплатить необхідну суму податкового зобов’язання
протягом 90 календарних днів (пп. 129.1.3
ПКУ). Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у сплаті податкового зобов’язання, включаючи день
погашення, із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий
день (абзац другий п. 129.4 ПКУ).
Далі розглянемо виправлення помилок у
ф. № 1ДФ та (не)застосування до платника
податків штрафних санкцій на конкретних
прикладах.

ПРИКЛАД 1

Виправлення помилки, якщо суми доходу та ПДФО
не були відображені
У розрахунку за ф. № 1ДФ за IV квартал 2017 р. бухгалтер не відобразила дохід у вигляді
зарплати прийнятого в грудні 2017 р. працівника в розмірі 6000,00 грн і ПДФО з такого
доходу в сумі 1080,00 грн. Помилку було виявлено 14.03.2018 р., і з метою її виправлення
15.03.2018 р. бухгалтер подала уточнюючий розрахунок, в якому відображено:
— у графах 3а і 3 — 6000,00 грн;
— у графах 4а і 4 — 1080,00 грн;
— у графі 5 — ознаку доходу «101»;
— у графі 6 — дату прийняття на роботу 01.12.2017 р.;
— у графі 9 — позначку «0» — на введення рядка.
Оскільки помилка призвела до заниження податкового зобов’язання, то, окрім суми
ПДФО — 1080,00 грн, підприємство має сплатити штраф у розмірі 25 % — 270,00 грн
(1080,00 грн × 25 %) та 510,00 грн за вчинення порушення, що призвело до зменшення
податкового зобов’язання. Якщо підприємство не сплатить 1350,00 грн (1080,00 грн +
+ 270,00 грн) до 13.06.2018 р., доведеться сплатити ще й пеню.
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ПРИКЛАД 2

Виправлення помилки, якщо суми доходу та ПДФО
були відображені неправильно
Бухгалтер включив до розрахунку за ф. № 1ДФ за І квартал 2018 р., який було подано
до податкового органу 11.04.2018 р., недостовірні відомості щодо зарплати та ПДФО одного
із працівників, а саме за лютий 2018 р. була включена зарплата в розмірі 7200,00 грн та
ПДФО — 1296,00 грн, а потрібно було включити 6500,00 грн та 1170,00 грн відповідно.
Помилку було виявлено 27.04.2018 р. Виправити її можна шляхом подання нового звітного
розрахунку (до 10.05.2018 р.) або уточнюючого розрахунку (після 10.05.2018 р.).
Зазначена помилка призвела до завищення податкового зобов’язання, тому підприємство
не має недоїмки зі сплати ПДФО, однак для уникнення штрафу в розмірі 510,00 грн,
передбаченого п. 119.2 ПКУ, підприємству необхідно встигнути подати новий звітний
розрахунок, у якому:
— для вилучення помилкового рядка з попередньо поданої ф. № 1ДФ за І квартал
2018 р. повторити всі графи такого рядка й у графі 9 зазначити «1»;
— для введення правильної інформації потрібно заповнити належним чином усі графи
рядка і в графі 9 зазначити «0».

ПРИКЛАД 3

Виправлення кількох помилок, допущених в одному звітному періоді
У березні 2018 р. бухгалтер самостійно виявила, що у ф. № 1ДФ за ІІІ квартал 2017 р.
було допущено такі помилки:
— стосовно «нового» працівника — некоректно вказано його податковий номер —
замість «1122334455» було вказано «1122334456»;
— щодо другого працівника — не відображено виплату йому цільової благодійної
допомоги в розмірі 1500,00 грн;
— працівникам з однаковими прізвищами (Карась) неправильно (а точніше навпаки)
відображені суми премій та утриманого ПДФО. Так, Карась В. І., податковий номер
«3333333333», була нарахована премія в сумі 2500,00 грн і утримано: ПДФО — 450,00 грн
та ВЗ — 37,50 грн, а Карась В. А., податковий номер «4444444444» була нарахована
премія в сумі 3000,00 грн і утримано: ПДФО — 540,00 грн та ВЗ — 45,00 грн Але
у ф. № 1ДФ суми, нараховані Карась В. І., були відображені щодо Карась В. А. і, навпаки,
суми, нараховані Карась В. А., були відображені стосовно Карась В. І.
Бухгалтер виправлятиме помилки шляхом подання одного уточнюючого розрахунку,
оскільки всі помилки стосуються одного звітного періоду.
Для вилучення всіх рядків, у яких були допущені помилки, потрібно продублювати всі
графи цих рядків та у графі 9 зазначити «1». Усього буде три рядки на вилучення.
Для введення точної інформації по цих рядках потрібно заповнити всі графи з правильними номерами й сумами та в графі 9 зазначити «0». Крім того, необхідно додати рядок
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щодо працівника, якому не було відображено виплату цільової благодійної допомоги
в розмірі 1500,00 грн і також у графі 9 зазначити «0». Таким чином, буде чотири рядки
на введення інформації.
Що стосується штрафних санкцій, то допущені помилки — неправильний податковий
номер працівника та неналежні суми доходів працівників з однаковими прізвищами —
призвели до зміни платників податків, відповідно, штрафу в розмірі 510,00 грн (п. 119.2
ПКУ) не уникнути. Незалежно від кількості помилок, якщо вони допущені в одному
звітному періоді, сума штрафу становить 510,00 грн.
Відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ сума нецільової благодійної допомоги, наданої працівнику,
яка не перевищує у 2018 р. 2470,00 грн, не включається до його оподатковуваного доходу.
Отже, в даному випадку її невідображення не призвело до зменшення податкового
зобов’язання, тому штрафної санкції в розмірі 25 % суми податку не буде.

ПРИКЛАД 4

Коригування доходу, пов’язаного із договором
добровільного медичного страхування
Підприємство застрахувало менеджера за договором добровільного медичного страхування на рік. Суму страхового внеску (5000,00 грн) підприємство оплатило одноразово
одним платежем. Працівнику було нараховано дохід у вигляді додаткового блага з урахуванням «натурального» коефіцієнта — 6097,60 грн (5000,00 грн × 1,21952) і утримано:
ПДФО — 1097,57 грн (6097,60 грн × 18 %) та ВЗ — 75,00 грн (5000,00 грн × 1,5 %).
Через чотири місяці працівник звільнився, і згодом страхова компанія повернула страхові
платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору, з відрахуванням
витрат на ведення справи та фактичних виплат страхових сум у розмірі 2900,00 грн.
Отже, підприємство не втратило сплачені кошти, тому тепер необхідно провести
коригування суми доходу працівника у вигляді додаткового блага, а саме зняти (сторнувати)
з такого доходу суму страхових платежів, що залишилися до закінчення строку дії договору,
та відкоригувати суми ПДФО і ВЗ.
Сума доходу у вигляді додаткового блага, яку слід сторнувати, з урахуванням «натурального» коефіцієнта становить:
6097,60 ÷ 12 × 8 = 4065,07 грн.
Сума ПДФО, яку необхідно сторнувати:
4065,70 × 18 % = 731,71 грн.
Сума ВЗ, яку необхідно сторнувати:
5000,00 ÷ 12 × 8 × 1,5% = 50,00 грн.
У ф. № 1ДФ у місяці звільнення застрахованого працівника слід вказати відкориговані
(«згорнуті») суми доходу та утриманих ПДФО і ВЗ.
Якщо страхова компанія повернула кошти пізніше кварталу, на який припадає місяць
звільнення працівника, то підприємству необхідно вказати суми відсторнованого доходу
та податку зі знаком «–» (мінус), про що ДФСУ зазначає в індивідуальній податковій
консультації від 20.03.2018 р. № 1107/6/99-99-13-01-01-15/ІПК.
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ

c. 81

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 вартості
спеціального (форменого) одягу
Чи підлягає оподаткуванню ПДФО
вартість спеціального (форменого)
одягу, що надавався роботодавцем
у тимчасове користування працівнику,
який припиняє з ним трудові відносини?
Відповідно до пп. 165.1.9 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість
спеціального (форменого) одягу та взуття,
що надаються роботодавцем у тимчасове
користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок
забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у т. ч. форменого)

одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту встановлюються
КМУ та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту.
До складу загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 ПКУ), а саме у вигляді
вартості використання житла, інших об’єктів
матеріального або нематеріального майна,
що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
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колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах (пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ).
Враховуючи вищевикладене, якщо працівник, який припиняє трудові відносини
з роботодавцем, не повертає йому спеціального (у т. ч. форменого) одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту, граничний строк використання яких
не настав, але компенсує залишкову вартість
цього одягу роботодавцю, вартість такого
одягу не включається до складу місячного
оподатковуваного доходу.

Оподаткування виплат особі,
яка провадить незалежну
професійну діяльність
Чи підлягає оподаткуванню війсь
ковим збором сума доходу, випла
чена суб’єктом господарювання
фізичній особі, яка провадить незалежну
професійну діяльність?
Оподаткування доходів, отриманих
фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до ст. 178 ПКУ.
Пунктом 178.3 ПКУ передбачено, що оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом
і документально підтвердженими витратами,
необхідними для провадження певного виду
незалежної професійної діяльності. При цьому п. 178.5 ПКУ встановлено, що під час
виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами, фізичним особам, які
провадять незалежну професійну діяльність,
доходів, безпосередньо пов’язаних з такою
діяльністю, ПДФО у джерела виплати не
утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на
податковий облік як фізичної особи, яка
провадить незалежну професійну діяльність.
Це правило не застосовується в разі нараху-
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вання (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно
з цивільно-правовим договором, відносини за
яким встановлено трудовими відносинами,
а сторони договору можуть бути прирівняні
до працівника чи роботодавця відповідно до
пп. 14.1.195 ПКУ.
Остаточний розрахунок ПДФО за звітний
податковий рік здійснюється платником
самостійно згідно з даними, зазначеними
в податковій декларації (п. 178.7 ПКУ).
Фізична особа зобов’язана самостійно
до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації
(п. 179.7 ПКУ).
Враховуючи викладене вище, фізичні
особи, які провадять незалежну професійну
діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір за ставкою 1,5 % від сукупного
чистого доходу, відображають його в річній
податковій декларації та сплачують у строк,
передбачений для сплати ПДФО.
Однак у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або
надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до
працівника чи роботодавця, суб’єкт господарювання — податковий агент зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу
за його рахунок, використовуючи ставку
збору 1,5 %.

Алгоритм розрахунку податкової
знижки в разі оплати вартості
навчання
Який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення опо
датковуваного доходу платника
податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2017 р.?
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Відповідно до пп. 14.1.170 ПКУ податкова знижка для фізичних осіб, які не
є суб’єктами господарювання, — це
документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента
у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг)
у резидентів — фізичних або юридичних осіб
протягом звітного року, на яку дозволяється
зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками
такого звітного року у вигляді заробітної
плати, у випадках, визначених ПКУ.
Порядок застосування податкової знижки
визначений ст. 166 ПКУ. Згідно з пп. 166.3.3
цього Кодексу платник податку має право
включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника
податку за наслідками звітного податкового
року, визначеного з урахуванням положень
п. 164.6 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати
у вигляді суми коштів, сплачених платником
податку на користь вітчизняних вищих та
професійно-технічних навчальних закладів
для компенсації вартості здобуття середньої
професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого
ступеня споріднення.
Підпунктом 166.4.2 ПКУ передбачено, що
загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому
році, не може перевищувати суми річного
загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна
плата, зменшена з урахуванням положень
п. 164.6 ПКУ, зокрема, на розмір ПСП.
Враховуючи вищевикладене, алгоритм
нарахування податкової знижки у зменшення
оподатковуваного доходу платника податку
на суму витрат, понесених за навчання, за
наслідками звітного податкового 2017 р.
розраховується так:
• визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої
заробітної плати на суму страхових внесків
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до Накопичувального фонду, а також на
суму ПСП за її наявності (інформацію щодо
сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП,
утриманого ПДФО фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого
роботодавця);
• на підставі підтвердних документів
визначається сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до
включення до податкової знижки;
• розраховується сума ПДФО, на яку
зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову
знижку:
із суми ПДФО, утриманого (сплаченого)
із заробітної плати за рік, віднімаємо суму
ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання
та ставки податку.
При цьому відповідно до п. 179.8 ПКУ
сума, що має бути повернута, зараховується
на банківський рахунок платника податку,
відкритий у будь-якому комерційному банку,
або надсилається поштовим переказом на
адресу, зазначену в податковій декларації
про майновий стан і доходи протягом 60
календарних днів після надходження такої
податкової декларації.

Право на податкову знижку в разі
оплати вартості навчання
батьками
Чи має право на податкову знижку
за витратами, понесеними у 2017 р.
на користь закладу освіти, батько,
який фактично здійснював оплату за на
вчання сина-студента, який працює?
Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених
до включення до податкової знижки, об-
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меження права на її нарахування визначені
ст. 166 ПКУ.
Підпунктом 166.3.3 ПКУ встановлено,
що платник податку має право включити
до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за
наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6
ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді
суми коштів, сплачених платником податку
на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для
компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника
податку та/або члена його сім’ї першого
ступеня споріднення.
Членами сім’ї фізичної особи першого
ступеня споріднення для цілей розділу IV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина,
діти такої фізичної особи, у т. ч. усиновлені
(пп. 14.1.263 ПКУ).
Підстави для нарахування податкової
знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній
податковій декларації, яка подається по 31
грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 ПКУ).
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати,
підтверджені відповідними платіжними та
розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами,
копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця
(отримувача). У зазначених документах
обов’язково має бути відображено вартість
таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу, виконання, надання (пп. 166.2.1 ПКУ).
При цьому п. 166.4 ПКУ визначено обмеження щодо застосування податкової зниж-
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ки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена
з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ, зок
рема на суму ПСП.
Отже, з метою використання права на
податкову знижку за витратами, понесеними у 2017 р. на користь закладу освіти,
батько (матір) працівника-студента може
включити до податкової знижки на навчання з урахуванням п. 166.4 ПКУ лише
суми коштів, сплата яких фактично підтверджена відповідними розрахунковими
документами (квитанції, касові ордери,
чеки тощо), в яких зазначено, що платіж за
навчання здійснено безпосередньо особою,
яка звертається.

Відповідальність за неповернення
іноземної валюти
Чи передбачена відповідальність
за неповернення (несвоєчасне
повернення) невикористаної іно
земної валюти, одержаної під звіт, до
каси підприємства?
Відповідно до ст. 2 Закону України
«Про визначення розміру збитків,
завданих підприємству, установі,
організації розкраданням, знищенням
(псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей» від 06.06.1995 р.
№ 217/95-ВР у разі неповернення працівниками у встановлений термін авансу,
виданого в іноземній валюті на службове
відрядження або господарські потреби, він
стягується в сумі, еквівалентній потрійній
сумі (вартості) іноземної валюти за курсом
НБУ на день погашення заборгованості.

ПЕНСІЙНЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні в рубриці:

Звітність з ЄСВ: помилки
в персональних даних

c. 85

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

Звітність з ЄСВ:

помилки
в персональних даних

У статті розглянуто питання щодо виправлення помилок
у персональних даних, допущених за період до 2010 р., за
2010 р. та з 01.01.2011 р.
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Нормативне регулювання

• за період до 01.01.2010 р. — форма
«ІНДАНІ» — «Індивідуальні відомості про
застраховану особу», яка передбачала такі
її типи:
початкова;
коригуюча;
скасовуюча;
призначення пенсії;
• з 01.01.2010 р. до 01.01.2011 р.
таблиця 6 «Відомості про нарахування
заробітку (доходу) застрахованим особам»,
яка передбачала такі її типи:
початкова;
скасовуюча;
таблиця 5 «Трудові відносини застрахованих осіб», яка передбачала такі її
типи:
початкова;
коригуюча;
скасовуюча;
• з 01.01.2011 р. — таблиця 6 «Відомості
про нарахування заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) застрахованим
особам» , яка передбачала такі її типи:
початкова;
скасовуюча.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування з часу запровадження такого
обліку в різні роки регулювався різними
нормативними актами Пенсійного фонду
України та Міністерства фінансів України,
зокрема:
• за період до 01.01.2010 р. — нормами
Порядку формування та подання органам
Пенсійного фонду України відомостей про
застраховану особу, що використовуються
в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженого
постановою ПФУ від 10.06.2004 р. № 7-6
(далі — Порядок № 7-6);
• з 01.01.2010 р. до 01.01.2011 р. — нормами Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих
внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування органам Пенсійного
фонду України, затвердженого постановою
ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1 (далі — Порядок № 26-1);
• з 01.01.2011 р. — нормами 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 (далі — Порядок № 435).

Форми відомостей
Для відображення відомостей про застрахованих осіб у складі звітності з ЄСВ
у різні періоди застосовувалися такі форми
та таблиці, що можуть використовуватися/
використовувалися під час виправлення
реквізитів:

Виправлення помилок
за період до 2010 р.
Відомості про застрахованих осіб за
періоди до 01.01.2010 р. з типом форми
«ІНДАНІ» «коригуюча» або «скасовуюча»
виправляють відповідно до норм Порядку
№ 7-6 і подають лише за результатами перевірки, що проводиться органом ПФУ за
заявою платника ЄСВ.
Підпунктом 5 пп. 1.3 Порядку № 7-6
було встановлено, що в разі виявлення недостовірних відомостей, які подані та/або
накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу
Пенсійного фонду необхідні коригуючі або
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скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу.
На підставі документа з позначкою «коригуюча» в системі персоніфікованого обліку
відбувається технологічна заміна поперед
ньо накопичених відомостей в обліковій
картці особи на актуальні відомості, подані
страхувальником у документі з позначкою
«коригуюча».
На підставі документа з позначкою «скасовуюча» недостовірні відомості облікової
картки вилучаються з переліку актуальних для використання, але залишаються
в електронному архіві для збереження історії
звітування. Відомості скасовуються, якщо
некоректними виявились такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального
стажу.
Коригування або скасування відомостей
облікової картки застрахованої особи здійснюється за будь-які роки функціонування
системи персоніфікованого обліку лише на
підставі наданих у встановленому порядку
документів страхувальника.
У реквізит 06 форми «ІНДАНІ» вноситься
позначка «×» відповідного варіанта, зокрема:
• «коригуюча» — якщо необхідно внести зміни до раніше поданих відомостей за
певний звітний рік. При цьому у форму вносяться значення всіх необхідних реквізитів,
включаючи й відкориговані;
• «скасовуюча» — якщо потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше
звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення лише таких реквізитів:
звітний рік з нарахування заробітної плати
(доходу), номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові, код
та коротка назва категорії застрахованої
особи, скорочена назва страхувальника,
за необхідності — код підстави для обліку
спеціального стажу.
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Виправлення помилок за 2010 р.
Відомості про застрахованих осіб за 2010 р.
з таблицями 5 і 6 виправляють відповідно
до норм Порядку № 26-1 і подають лише за
результатами перевірки, що проводиться
органом ПФУ за заявою платника ЄСВ.
Коригуючі (коригуючий або скасовуючий
документ) дані до системи персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб
надаються у таких випадках.
Якщо страхувальником було допущено
помилку в прізвищі, імені або по батькові
застрахованої особи, подаються коригуючі
відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4 до
Порядку № 26-1, з позначкою «коригуюча»,
які є підставою для заміни значень реквізитів
відповідної таблиці, що попередньо була подана до органів ПФУ. На її підставі проводиться
технологічна заміна попередньо накопичених даних в обліковій картці особи на актуальні дані, що подані страхувальником
у таблиці з позначкою «коригуюча».
У разі якщо страхувальник допустив помилку в коді страхувальника, звітному місяці,
номері облікової картки застрахованої особи, подаються:
• таблиці 5, 6, 7 або 8 додатка 4 до Порядку № 26-1 з позначкою «скасовуюча»
за ті звітні періоди, в яких дані були подані
з невірними вищезазначеними реквізитами;
• таблиці 5, 6, 7 або 8 додатка 4 до Порядку № 26-1 з позначкою «початкова» з правильними вищезазначеними реквізитами
за ті звітні періоди, у даних яких було допущено помилку. Зміни в сумах нарахованого
заробітку, грошового забезпечення або доходу та сумах страхових внесків за звітний
місяць під час формування та подання такої
звітності не допускаються.
На підставі поданих документів з позначкою «скасовуюча» недостовірні дані облікової
картки вилучаються з переліку чинних для
використання, але залишаються в електрон
ному архіві для збереження звітування.
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Аналогічно виправляються помилки
в таблиці 7, яка слугувала для відображення
даних щодо сум допомоги по тимчасовій
непрацездатності та відпускних.

Виправлення помилок
з 2011 р.
З 01.01.2011 р. відомості про застрахованих осіб з таблицею 6 виправляють відповідно до норм Порядку № 435.
У разі виявлення страхувальником у звіті
після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується
страхувальника або застрахованої особи,
подаються скасовуючі документи, тобто
страхувальник повинен сформувати та подати звіт за попередній період, який містить:
• перелік таблиць Звіту;
• відповідну таблицю із зазначенням
типу форми «скасовуюча» з помилковими
відомостями на одну або кількох застрахованих осіб;
• відповідну таблицю із зазначенням
типу форми «початкова» із вказаними правильними відомостями на одну або кількох
застрахованих осіб. При цьому таблиця 6
додатка 4 до Порядку № 435 повинна містити дані щодо кожної застрахованої особи
окремо.
Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1–4 додатка 4 до
Порядку № 436. При цьому внесення змін
до сум нарахованої заробітної плати або
доходу та у зв’язку з цим донарахованих
сум ЄСВ за звітний місяць під час формування та подання скасовуючих документів
не допускається.
Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до
Порядку № 435, подаються лише скасовуючі
документи щодо виявлених недостовірних
відомостей про застраховану особу.
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Види «несумових»
помилок
Найпоширенішими помилками, крім
сум зарплати (доходу), які доводиться виправляти роботодавцям-страхувальникам,
є помилки в таких реквізитах:
• до 2010 р.:
«Категорія застрахованої особи»;
«Номер облікової картки застрахованої особи»;
«Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи»;
«Код підстави для обліку спеціального стажу».
• з 2010 р. до цього переліку додалися:
кількість днів відпусток без збереження зарплати, «лікарняних», «дек
ретних», перебування у трудових відносинах (реквізити 13, 14, 15, 16);
ознаки наявності трудової книжки, неповного робочого часу, нового
робочого місця (реквізити 22, 24, 25).
Нагадаємо, що якщо потрібно виправити суму доходу за період з 01.01.2011 р.,
то донарахована (на збільшення) чи зайво
нарахована (на зменшення) сума доходу
виправляється шляхом їх «згортання» (додавання/віднімання) у поточному періоді
з доходом поточного періоду. Тобто сума
помилки за попередній період і сума доходу
за поточний період відображаються однією
сумою як дохід поточного періоду. Коди 2
і 3 при цьому не застосовуються.
Якщо потрібно виправити суму ЄСВ за
період з 01.01.2011 р., то донарахована (на
збільшення) чи зайво нарахована (на зменшення) сума ЄСВ виправляється шляхом
відображення в поточному періоді доходу
попередніх періодів у розрізі місяців з кодом 2 (донарахування ЄСВ) чи 3 (зменшення
ЄСВ, при цьому не застосовується знак «–»
(мінус). Тобто сума помилки за попередній
період відображається окремим рядком із
зазначенням місяця, за який її допущено.
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ЗАПИТАННЯ —

відповідь

На ваші запитання відповідає Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України

Відображення винагород
у таблиці 6
Як у звітності з ЄСВ відображати
різні винагороди за підсумками
роботи за рік, зокрема, працівникам, які вже звільнилися з роботи?
Підприємства самостійно визначають розмір, умови та порядок виплати винагород за підсумками роботи
за рік і називають їх по-різному: «винагорода за підсумками роботи за рік», «річний
бонус», «13-та зарплата» тощо. Але принцип їх відображення в таблиці 6 звітності
з ЄСВ єдиний:
• якщо працівнику нараховують винагороду за підсумками роботи за рік
і працівник на час нарахування перебуває
в трудових відносинах з підприємством, то
суму винагороди відображаємо однією сумою в місяці нарахування разом із зарплатою за цей місяць;
• якщо працівнику нараховують винагороду за підсумками роботи за рік, але
працівник на час нарахування не перебуває
в трудових відносинах з підприємством,
то в місяці нарахування суму винагороди
відображаємо з кодом типу нарахування «1»
в розрізі місяців того періоду, за який її нараховано, або ж з кодом типу нарахування
«1» однією сумою за останній місяць роботи
працівника.
Наприклад, якщо працівник звільнився
у вересні 2017 р., а винагороду йому нараховують у квітні 2018 р., то в таблиці 6
звітності з ЄСВ за квітень буде заповнено
9 рядків: «01.2017», «02.2017» і т. д., а сума

доходу в розрізі місяців визначається діленням загальної суми винагороди на кількість
місяців, за які її нараховано (у випадку, що
розглядається, — на 9).
Частиною другою ст. 7 Закону про ЄСВ
встановлено, що для осіб, які працюють
у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають
послуги) за цивільно-правовими договорами, інших осіб, які отримують заробітну
плату (дохід) за виконану роботу (надані
послуги), строк виконання яких перевищує
календарний місяць, ЄСВ нараховується
на суму, що визначається шляхом ділення
заробітної плати (доходу), виплаченої за
результатами роботи, на кількість місяців,
за які вона нарахована. Зазначений порядок
нарахування внеску поширюється також на
осіб, яким після звільнення з роботи нарахо
вано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Звітність з ЄСВ фермерів
У які строки та за якою формою
мають подавати звітність з ЄСВ
члени фермерського господарства?
Форма звіту, наведена в додатку 4
до Порядку № 435, не передбачає
особливостей звітування з ЄСВ членами фермерського господарства. Тому на
сьогодні триває розробка змін до Порядку
№ 435, якими буде встановлено форму звітності для фермерів та порядок її подання.
Планується, що фермери звітуватимуть
з ЄСВ раз на рік (поки що такої норми в за-
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конодавстві немає!), тобто перший звіт вони
подаватимуть у 2019 р.

«Розбивка» зарплати
між місяцями
Під час оформлення пенсії працівник з’ясував, що у 2014 р. півроку
в нього «не було» зарплати. Він звернувся на підприємство, яке й виявило, що було допущено помилку, і всю
зарплату за ці півроку колись показали
в одному місяці. Як виправити таку помилку, щоб «розкинути» зарплату між місяцями: подати одну таблицю 6 «скасовуюча»
і шість «початкових» за ці місяці 2014 р.?
Ні, таку помилку можна виправити
в поточному звіті з кодами типу нарахування «2» і «3»:
• зарплату в розрізі місяців за півроку за
2014 р., яку не показали у звітах у 2014 р.,
показати з кодом типу нарахування «2» (одночасно буде донараховано ЄСВ за цей період
і «записано» в особовий рахунок працівника
його зарплату за ці п’ять місяців);
• зарплату за півроку, яку показали однією сумою в одному місяці у звіті у 2014 р.,
показати з кодом типу нарахування «3»
(одночасно буде знято ЄСВ за цей місяць
і «сторновано» в особовому рахунку працівника його 5-місячну зарплату за цей
місяць).
Нагадаємо, що Пенсійним фондом Украї
ни створено Портал електронних послуг,
який можна знайти в інтернеті за посиланням portal.pfu.gov.ua. Після отримання елект
ронного цифрового підпису в особистому
кабінеті можна дізнатися, серед іншого:
• дані про заробітну плату особи — інформація надається по роках у розрізі страхувальників. За кожний рік додатково визначається загальна сума заробітної плати за
рік та загальна сума заробітної плати, яка
враховується для розрахунку пенсії;
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• дані про страховий стаж особи — надаються дані про кількість днів роботи, за
які страхувальником було сплачено за особу
страхові внески; інформація надається по
всіх роках та місяцях роботи особи.
Особам передпенсійного віку (та й не
тільки) доцільно перевіряти таку інформацію до моменту звернення за призначенням пенсії і, в разі потреби, звернутися до
роботодавця з вимогою про виправлення
необхідної інформації, якщо мають місце
помилки, ніж робити це поспіхом у момент
призначення пенсії.

Відображення «декретних»
за минулий період
Працівниці було нараховано заробітну плату за березень 2018 р. та
відображено у звітності з ЄСВ. Після подання звітності вона надала листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами, виданий 15.03.2018 р. Як його
відобразити за минулий період у звітності?
Згідно з нормами 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 (далі — Порядок № 435),
суми виплат, нараховані за дні тимчасової
непрацездатності та допомоги по вагітності
та пологах, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи,
визначеними в додатку 2 до цього Порядку,
в полі відповідного місяця лише в сумі, що
припадає на такий місяць.
Заробітна плата, нарахована за робочі
дні, протягом яких працівниця перебувала
на «лікарняному» у зв’язку з вагітністю та
пологами, є надмірно нарахованою. Тому
в місяці, в якому працівниця надала листок непрацездатності, необхідно провести
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перерахунок і виключити суму надміру
нарахованої заробітної плати з персоніфікованих даних за місяць, в якому вона була
нарахована. У цьому випадку допускається
внесення від’ємних значень у таблицю 6
звітності з ЄСВ.
Нагадаємо, згідно з п. 9 розділу ІV Порядку № 435 внесення від’ємних значень
сум нарахованої заробітної плати (доходу)
допускається лише в разі відображення:
• сум перерахунків заробітку (доходу),
що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою,
тимчасовою непрацездатністю, та допомоги
по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
• сторнованих сум відпускних і допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах.
Отже, у звітності поточного місяця (за
який подається звітність) слід відкоригувати заробітну плату та ЄСВ за березень,
відобразивши їх зі знаком «–» (мінус), та
нарахувати суму «декретних» та ЄСВ за
березень та решту місяців 126-денного
періоду відпустки.
Так, у таблиці 6, щоб зняти зайво нарахо
вану заробітну плату за березень, запов
нюємо:
• реквізит 9 (код категорії застрахованої
особи) — «1»;
• реквізит 10 (код типу нарахування» —
прочерк;
• реквізит 11 (період) — «03.2018»;
• реквізити 13, 14, 15, 16 — прочерки;
• реквізити 17 і 18 (нарахована сума) —
сума зарплати, яку треба сторнувати зі знаком «–» (мінус);
• реквізити 19, 20 — прочерки;
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• реквізит 21 (сума ЄСВ) — сума внеску
із зарплати, що сторнується, зі знаком «–»
(мінус).
Сума допомоги по вагітності та пологах
відображається в окремих рядках з кодом
категорії застрахованої особи «42» (або «43»,
«44» чи «45») в розрізі місяців пропорційно
кількості календарних днів, на які припадають дні відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами (детальніше див. журнал «Заробітна плата» № 2/2018, с. 75).

Коди типу нарахувань
та знаки «+» і «–»
Підприємство коригує дані ЄСВ за
попередні періоди, використовуючи коди типу нарахувань «2» та «3».
Чи слід вказувати знаки «+» і «–»?
Ні, під час зазначення в таблиці 6 звітності з ЄСВ кодів типу нарахувань «2»,
«3» та інших знаки «+» (плюс) і «–»
(мінус) не ставляться. Як уже неодноразово
вказувалося, якщо потрібно донарахувати/
сторнувати за минулий період суму доходу,
то донарахована (на збільшення) чи зайво
нарахована (на зменшення) сума доходу
«згортається» (додається/віднімається) в
поточному періоді з доходом поточного
періоду. Коди «2» і «3» при цьому не застосовуються. Якщо потрібно виправити суму
ЄСВ, то донарахована (на збільшення) чи
зайво нарахована (на зменшення) сума
ЄСВ виправляється шляхом відображення
в поточному періоді доходу попередніх періодів у розрізі місяців з кодом «2» (донарахування ЄСВ) чи «3» (зменшення ЄСВ), при
цьому знак «–» (мінус) не застосовується.
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 03.03.2018 р. № 865/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого у вигляді подарунка

<…> Статтею 165 Податкового кодексу
України (далі — Кодекс) встановлено перелік
доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку, зокрема вартість
дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не
перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на
1 січня звітного податкового року, за винятком
грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39
Кодексу).
Крім того пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування
військовим збором доходи, що згідно з розділом
IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не
підлягають оподаткуванню, оподатковуються
за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених
у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 Кодексу.
Водночас перелік доходів, які включаються
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, встановлено
п. 164.2 Кодексу.
Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:
• дохід у вигляді вартості успадкованого
чи отриманого у дарунок майна в межах, що
оподатковується згідно з розділом IV Кодексу
(пп. 164.2.10 Кодексу);
• дохід, отриманий таким платником як
додаткове благо (крім випадків, передбачених
ст. 165 Кодексу), у вигляді, зокрема, вартості
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг),
визначеної за правилами звичайної ціни.

Якщо додаткові блага надаються в негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування
обчислюється за правилами, визначеними
п. 164.5 Кодексу (пп. «е» пп. 164.2.17 Кодексу).
Згідно з п. 174.6 Кодексу доходи у вигляді
дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною
особою — підприємцем, оподатковуються на
загальних підставах, передбачених розділом IV
Кодексу для оподаткування додаткового блага.
Також вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).
При цьому нормами п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу не передбачено застосування
для військового збору коефіцієнта, визначеного
п. 164.5 Кодексу.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
та військового збору до бюджету здійснюються
в порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
<…> Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, вартість
дарунків, яка не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць),
встановленої на 1 січня звітного податкового
року, відображається в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «160».
При цьому якщо вартість дарунка перевищує
вказаний розмір, то вся сума такого дарунка
відображається в податковому розрахунку
ф. № 1ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

№5 (142) травень 2018

Враховуючи викладене, не включається до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків,
наданих такому платнику юридичною особою,
яка в розрахунку на місяць не перевищує 25 %
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої
на 1 січня звітного податкового року.
Зауважуємо, якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то вся їх вартість оподатковується податком на доходи фізичних осіб

як додаткове благо з урахуванням положень
п. 164.5 Кодексу. При цьому вказана вартість
також є об’єктом оподаткування військовим
збором без застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 Кодексу.
Відповідно до п. 52.2 Кодексу індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку
консультацію.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 06.02.2018 р. № 203/0/101-18/284
Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей з початку року
<…> Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка
працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину з інвалідністю, або яка
усиновила дитину, матері особи з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх
без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
особі, яка взяла під опіку дитину або особи
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи
одному із прийомних батьків надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Зазначена відпустка є соціальною й надається
в обов’язковому порядку за заявою працівника
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

один раз на календарний рік незалежно від
відпрацьованого часу.
Тому у випадках, наведених у листі, коли
працівниця з початку року перебувала у щорічній відпустці або відпустці без збереження заробітної плати і відразу має намір скористатися зазначеною соціальною відпусткою, не вбачається підстав для відмови в її
наданні.
У той же час якщо жінка, наприклад, перебувала в соціальній відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
і не виконувала трудові обов’язки жодного дня,
права на додаткову соціальну відпустку за відповідні роки вона не має.
<…> Роз’яснення та листи міністерств не
є нормативно-правовими актами, вони носять
рекомендаційно-інформаційний характер.

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

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 31
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 8
Святкові дні — 3 (1, 9, 27)
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 11

40-годинному робочому тижні — 159,0
39-годинному робочому тижні — 156,0
36-годинному робочому тижні — 144,0

Травень 2018 р.
7 травня, понеділок
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за квітень 2016 р.

8 травня, вівторок
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ)
за I квартал 2018 р.

18 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ЄСВ з доходу за квітень 2018 р.
Закінчується строк подання до органів
ДФСУ:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахо-

ваного єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за квітень
2018 р.

25 травня, п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за
квітень 2018 р.

30 травня, середа
Закінчується строк сплати:
• ПДФО з нарахованого, але не виплаченого
доходу за квітень 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за квітень 2018 р.
Примітка. Згідно із законом ЄСВ має сплачуватися
не пізніше 20-го та 28-го числа місяця, наступного за
звітним (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ). Проте
в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зазначено, що якщо день сплати ЄСВ припадає
на вихідний або святковий день, останнім днем таких
строків сплати внеску вважається перший робочий день,
що настає за вихідним або святковим днем.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Види та тривалість відпусток окремих видів
Категорія працівників

Тривалість відпустки,
календарних днів

Щорічна основна відпустка
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати
59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, —
69 календарних днів
Усі працівники
Не менш як 24
Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої,
24,
металургійної, електроенергетичної промисловості,
із збільшенням за кожних
а також зайнятий на відкритих гірничих роботах,
два відпрацьованих роки
на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників,
на 2 календарних дні,
на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві,
але не більше 28
на транспортуванні та збагаченні корисних копалин
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та
28, незалежно від стажу роботи
в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче
24,
із збільшенням на 4 календарних
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах,
дні в разі стажі роботи на такому
у розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів
підприємстві 2 роки й більше
Працівники лісової промисловості та лісового господарства,
28,
державних заповідників, національних парків, що мають
відповідно до постанови КМУ
лісові площі, лісомисливських господарств, постійних
від 09.06.1997 р. № 570
лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших
підприємств, а також лісництв
воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин
30
24,
із збільшенням за кожних
два відпрацьованих роки на
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин
2 календарних дні, але не більше
28 календарних днів
Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти,
до 56,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ
відповідно до постанови КМУ
і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та
від 14.04.1997 р. № 346
наукові працівники
Інваліди I і II груп
30
Інваліди III групи
26
Особи віком до 18 років
31
пропорційно до відпрацьованого
Сезонні та тимчасові працівники
ними часу
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
до 35,
відповідно до постанови КМУ
від 17.11.1997 р. № 1290.
Конкретна тривалість відпустки
Працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із негативним
встановлюється колективним чи
впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів
трудовим договором залежно
від результатів атестації робочих
місць за умовами праці та часу
зайнятості працівника в цих умовах
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Тривалість відпустки,
календарних днів
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
Окремі категорії працівників, робота яких пов’язана
до 35,
з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
відповідно до постанови КМУ
навантаженням або виконується в особливих природних
від 17.11.1997 р. № 1290
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров’я
до 7,
згідно із списками посад, робіт
Працівники з ненормованим робочим днем
та професій, визначених
колективним договором, угодою
Категорія працівників

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Категорія осіб

— жінка, яка працює та має двох або більше дітей віком
до 15 років;
— жінка, яка працює та має дитину з інвалідністю;
— жінка, яка працює й усиновила дитину;
— матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
— одинока мати;
— батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує дитину без матері
(у т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла під опіку дитину або особу
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
— один із прийомних батьків

РЕКЛАМА
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Тривалість відпустки,
календарних днів
(без урахування святкових
і неробочих днів)
За наявності
Звичайна
кількох підстав
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