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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Коли номер здавався до друку, стало відомо, що нормативний акт, яким вносяться зміни до
звітності з ЄСВ, перебуває на завершальній стадії, і, можливо,
коли ви отримаєте цей номер
журналу, його вже буде оприлюднено. Тож оперативно про
зміни ми вас інформуватимемо
на сайті zpl.com.ua та на сторінці журналу «Заробітна плата»
в соціальній мережі Фейсбук,
а детальніше прокоментуємо їх
у наступному номері.
У цьому ж номері насамперед
хотів би звернути увагу на статтю
на с. 74 про визнання недійсною
індивідуальної податкової консультації (ІПК), в якій ішлося
про те, що якщо працівник витратив на потреби підприємства
власні кошти, то із суми відшкодування слід сплачувати ПДФО.
І хоча в цій ІПК та в інших зазначено, що «індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано
таку консультацію», її зміст стривожив бухгалтерів. Поки не
відомо, чи будуть податківці й надалі доводити свою правоту
через суди, але початок чи то кінець цієї історії обнадіює. Хоча
якщо податківці візьмуть «на озброєння» ті ж аргументи, що
й платник податків, який домігся визнання ІПК недійсною, то
фортуна може всміхнутися і їм.
І в цій ситуації варто процитувати слова автора нашого
журналу, кандидата юридичних наук Олександра Єфімова, який
зауважив, що «ІПК, в якій контролюючий орган трактував права
та обов’язки платника податків на його користь, а потім цю ІПК
анулював, є яскравим прикладом та доказом того, що таку норму
закону можна трактувати як на користь платника податку, так
і не на його користь. Кращого доказу для застосування презумпції правомірності рішень платника годі й вигадати».
Залишайтеся з нами!
З повагою,
головний редактор журналу
«Заробітна плата»
Дмитро Кучерак
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Новий Закон про житлово-комунальні послуги
Закон України
від 09.11.2017 р.
№ 2189-VIII

З 10.12.2017 р. набрав чинності новий Закон України «Про житловокомунальні послуги». Проте вводиться він у дію через шість місяців
з дня набрання чинності — 10.06.2018 р., крім окремих статей, які
набувають чинності з 01.01.2019 р. Закон кардинальним чином змінює підходи до формування тарифів на житлово-комунальні послуги
та укладення договорів на їх постачання. Не пізніше як протягом
одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники
багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми
управління будинком зобов’язані прийняти рішення про модель
організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг
(крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу)
щодо кожного виду комунальної послуги. Законом визначено й інші
особливі умови надання послуг.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Скасовано застосування печаток
Постанови
від 10.05.2018 р. № 343,
від 10.05.2018 р. № 353

Уряд розширив перелік випадків, коли застосування печатки
є необов’язковим. Зокрема, внесено зміни до Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, згідно з якими для маркування
етикеток алкогольних напоїв у закладах ресторанного господарства
та затвердження цін (прейскурантів) достатньо підпису відповідальної особи. Скасовано як вимогу для приймання нафтопродуктів
невідповідність відбитку пломб і печатки на товарно-транспортній
накладній (п. 29 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами).
До гарантійного талона можна вносити відмітку про продовження
гарантійного терміну експлуатації, яка може бути засвідчена тепер
лише підписом відповідальної особи виконавця. Крім того, скасовано
вимоги щодо наявності печатки у відповідь на запити Державної
служби фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами
первинного фінансового моніторингу.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Касова книга у відокремленому підрозділі
Індивідуальна податкова
консультація
від 03.04.2018 р.
№ 1343/6/99-99-14-05-0115/ІПК

Повідомляється, що з метою усунення невідповідностей між пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 р.№ 148,
щодо ведення касової книги відокремленим підрозділом ДФСУ надано відповідні пропозиції НБУ. До внесення змін, на думку ДФСУ,
з метою уникнення застосування штрафних (фінансових) санкцій
за порушення порядку оприбуткування готівки суб’єкти господарювання у відокремленому підрозділі мають вести касову книгу. На цю
ж тему див. відповідь на запитання на с. 78 цього номера журналу.
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«Дотяжка» до «мінімалки» та «дотяжка» до ЄСВ
Індивідуальна податкова
консультація
від 13.04.2018 р.
№ 1549/ІПК/15-32-13-01-10

Так звані «дотяжка» до «мінімалки» та «дотяжка» до ЄСВ — це різні
речі. Якщо тарифна ставка (оклад) працівника менше 3723 грн на
місяць або 22,41 грн на годину, то працівнику проводять доплату
до мінімальної зарплати (роблять «дотяжку» до «мінімалки»). А от
мінімальна база справляння ЄСВ — 3723 грн незалежно від того,
яка у працівника тарифна ставка (оклад). Тому якщо дохід за місяць менше, роблять «дотяжку» ЄСВ — доплачують ЄСВ до рівня
мінімальної бази оподаткування. Про це і йдеться в індивідуальній
податковій консультації ГУ ДФСУ в Одеській області.
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Вимоги щодо безпеки під час роботи з комп’ютерами
Наказ від 14.02.2018 р.
№ 207

Затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
під час роботи з екранними пристроями. Ці Вимоги поширюються
на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності,
організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють
мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення
роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно
від їх типу та моделі. Вони є підзаконним актом з питань охорони
праці, тож не обмежують права роботодавця встановлювати більш
жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя
працівників під час роботи з екранними пристроями, якщо це не
суперечить чинному законодавству.

Індексація в разі зміни форми оплати праці
Лист від 28.02.2018 р.
№ 13/0/66-18

Роз’яснюється, що якщо у працівника в січні 2018 р. змінилася
форма оплати праці, зокрема працівника переведено з посадового
окладу на погодинну тарифну ставку, обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації має відбуватись з місяця, наступного
за місяцем, в якому відбувається підвищення тарифної ставки. При
цьому нормами Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078,
не передбачено збереження сум індексації в разі, коли працівника
переведено з однієї форми оплати праці на іншу.

Середньогодинна та середньоденна зарплата
Лист від 06.10.2017 р.
№ 19671/0/2-17/28

Роз’яснюється, що за час перебування працівника на курсах
підвищення кваліфікації, у відрядженні за дні здавання крові та
(або) її компонентів тощо оплату проводять із урахуванням середньоденного заробітку. У ситуаціях відсутності працівника на роботі
згідно із законодавством упродовж кількох годин за ці години за ним
зберігається середньогодинний заробіток, а за відпрацьовані години
оплата праці здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим
договором. Нагадаємо, що п. 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), встановлено, що нарахування виплат, що обчислюються із середньої зарплати за останні два місяці
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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 середньогодинної 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 в цілях збереження середньої зарплати для
тих працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого
часу, слід обчислювати середньогодинну зарплату.

Запис до трудової про військову службу
Лист від 04.04.2018 р.
№ 156/0/22-18

Зазначається, що записи про час служби у складі Збройних сил
України та інших військах, де на осіб, які проходять службу, не
поширюється законодавство про працю і державне соціальне
страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати
звільнення із служби вносяться до трудової книжки до занесення
відомостей про роботу на підприємстві. Якщо керуватися викладеним у листі, то до трудової книжки не слід вносити запис
про строкову службу працівника, якщо на момент призову він
працював на підприємстві і в трудовій був запис про прийняття
його на роботу (про службу за призовом під час мобілізації чи за
контрактом взагалі промовчимо). Вважаємо, що той факт, що
Інструкція про трудові книжки, розроблена за зразком радянської,
не передбачає можливості запису про військову службу під час
роботи, не означає, що такий запис не можна зробити. Від цього
трудова книжка не стане недійсною.

Повернення з відпустки до її закінчення
Лист від 26.03.2018 р.
№ 479/0/101-18/284

Повідомляється, що якщо працівник повернувся з навчальної відпустки раніше терміну її закінчення, то його роботу слід оплачувати
як звичайно, а відпускні за час навчальної відпустки утримувати
немає підстав. Цікаво, а якщо працівник виявить бажання завчасно
повернутися зі щорічної відпустки (адже це не заборонено Законом
про відпустки), то з нього також можна не утримувати відпускних
та слід оплачувати роботу на загальних підставах без урахування
раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки?

Надання «дитячої» відпустки
Лист від 26.03.2018 р.
№ 480/0/101-18/284

На думку Міністерства, жінка, яка після народження другої дитини
(набуття права на «дитячу» відпустку за ст. 19 Закону про відпустки)
не приступала до виконання своїх трудових обов’язків та не відпрацювала жодного робочого дня, а оформила щорічну відпустку,
права на додаткову соціальну відпустку не має.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Штраф за виплату авансу в меншому розмірі
Лист від 03.04.2018 р.
№ 2547/4/4.1-ДП-18

Повідомляється, що розмір заробітної плати за першу половину
місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою або уповноваженим
трудового колективу, але не повинен бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника (ст. 115 КЗпП). Це є мінімальною державною
гарантією з оплати праці. Якщо зарплата за першу половину місяця
менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу), то це є порушенням і тягне за
собою накладення штрафу на роботодавця у 10-кратному розмірі
мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(у 2018 р. — 37 230 грн).

Строки давності щодо порушень трудового законодавства
Лист від 29.12.2017 р.
№ 12291/4/4.1-ДП17

Зазначається, що строки застосування штрафних санкцій відповідно до
частини другої ст. 265 КЗпП чинним законодавством не встановлені.
Свого часу в листі від 05.01.2018 р. № 8/0/22-18/134 таку ж думку
висловило і Мінсоцполітики, але зазначило, що в цьому випадку
застосовуються загальні строки давності, якими, на його думку,
є строк 1095 днів, визначений нормами ст. 114 Податкового кодексу
України. Чому не Цивільного кодексу України чи Господарського
кодексу України, а саме Податкового, напевно, мають встановити
правники.

Відповідальність за непроведення індексації зарплати
Лист від 24.01.2018 р.
№ 503/4/4.3-ДП-18

Роз’яснюється, що заходи з притягнення об’єкта відвідування (роботодавця) та його посадових осіб до відповідальності за використання
праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не в повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій
в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування.Тобто це ті випадки, коли
штраф накладатиметься в будь-якому разі незалежно від усунення
виявлених порушень.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Проведення перевірок ФСС
Лист від 12.03.2018 р.
№ 6-29-794

Надано відповіді на низку запитань, що стосуються проведення ФCC
перевірок страхувальників з питань використання роботодавцями
та застрахованими особами коштів Фонду.
Текст документа — на с. 85 цього номера журналу
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Пряма

ПРяма телефонна лінія

телефонна лінія

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»

Зарахування до стажу часу
відпустки під час роботи
в зоні АТО
Чи входить до стажу, що дає право
на щорічну відпустку, час відпустки
без збереження зарплати, що була
надана працівниці, яка працювала в населеному пункті в зоні АТО?
Статтею 25 Закону про відпустки
визначено перелік підстав, за яких
відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку за бажанням працівника. У 2015 р.
Законом України «Про внесення зміни до
статті 25 Закону України «Про відпустки»
від 15.01.2015 р. № 121-VIII ця стаття була
доповнена новим пунктом 18, відповідно
до якого відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому поряд-

ку за бажанням працівника «на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням
часу, необхідного для повернення до місця
роботи, але не більш як сім календарних днів
після прийняття рішення про припинення
антитерористичної операції».
Зауважимо, що відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну
антитерористичну операцію в Донецькій
та Луганській областях» від 30.04.2018 р.
№ 116/2018 (далі — Указ № 116/2018) формат «антитерористична операція» (АТО)
змінено на «операція об’єднаних сил» (ООС).
Нагадаємо, що відповідно до законодавства територією проведення АТО вважається
територія України, на якій розташовані на
селені пункти, визначені у затвердженому
КМУ переліку. Власне АТО розпочата відпо
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відно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 р. № 405/2014
(далі — Указ № 405/2014), а перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася
АТО, затверджено розпорядженням КМУ
«Про затвердження переліку населених
пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція, та визнання
такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від
02.12.2015 р. № 1275-р. Оскільки розпочата вона була згідно з Указом Президента
України, тож і завершення її проведення
має відбуватися в той самий спосіб, тобто
відповідного Указу Президента. Такий висновок можна зробити, керуючись ст. 1 Закону
України «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції»
від 02.09.2014 р. № 1669-VII, де зазначено,
що періодом проведення антитерористичної операції вважається час між датою набрання чинності Указом № 405/2014 та
датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення
антитерористичної операції або військових
дій на території України, яким і став Указ
№ 116/2018. Проте вважаємо, що зміна формату військової операції не є підставою для
скасування чи перегляду запроваджених під
формат АТО гарантій, зокрема для мешканців окупованих територій.
Згідно з процедурою вказана відпустка
оформляється наказом керівника підприємства на підставі заяви працівника. До
30.04.2018 р. у заяві працівник мав зазначати
лише дату початку відпустки, оскільки дата
закінчення проведення АТО або військових дій на території України цій особі, як
і роботодавцю, були невідомі. Зауважимо,
що така відпустка в обов’язковому порядку
надається за бажанням працівника. Це фор-
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мулювання означає, що в разі відсутності
бажання працівника оформляти таку відпустку роботодавець не може за власною
ініціативою відправити його у відпустку.
Це також означає, що працівнику не може
бути відмовлено в наданні відпустки, якщо
він виявив бажання її оформити, незважаючи на те що підприємство працювало на
території зони АТО.
Також варто наголосити, що ця відпустка
надається з урахуванням часу, необхідного
для повернення до місця роботи, проте має
обмеження: «Не більш як 7 календарних днів
після прийняття рішення про припинення
АТО». Таке твердження означає, що працівнику, який задля збереження свого життя та
здоров’я на період проведення АТО залишив
цю територію, а після офіційного завершення
АТО має бажання повернутися на роботу до
її місцезнаходження, потрібен для цього час.
Для повернення законодавець надає строк,
що становить не більше ніж 7 календарних
днів після завершення АТО, який включається в тривалість цієї відпустки. У даній
ситуації може скластися помилкова думка,
що у зв’язку із прийняття Указу № 116/2018
працівник має повернутися на роботу не
пізніше 07.05.2018 р. Проте, як зазначено
в Указі, АТО не закінчена, а змінено її формат.
Тому, на думку автора, оскільки військові
дії тривають, працівник може перебувати
у відпустці без збереження заробітної плати
ще певний час, доки не будуть приведені
у відповідність закони, що містять абревіатуру «АТО».
Відповідь на запитання щодо зарахування цього періоду до стажу, що дає право на
щорічну відпустку, міститься у ст. 82 КЗпП
та ст. 9 Закону про відпустки, у п. 4 яких
зазначено, що час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата в порядку, визначеному ст. 25 Закону про відпустки, зарахову-ється
до стажу, що дає право на щорічну відпустку.
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Тож працівниця після офіційного завершення АТО (а можливо і ООС) та повернення
на своє робоче місце може прохати роботодавця про надання їй щорічної основної
відпустки, у тривалість якої входитиме період
її перебування у відпустці без збереження
заробітної плати на період проведення АТО
у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення
до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про
припинення АТО.

Оплата часу лікування
за кордоном без листка
непрацездатності
За умовами контракту з керівником
підприємства, на час його лікування
за кордоном за ним зберігається місце роботи та середній заробіток. Листок
непрацездатності в цьому випадку вітчизняним лікувальним закладом не може бути
оформлений. Також не можуть бути підтверджені ЛКК документи, що засвідчують
його тимчасову непрацездатність під час
такого лікування, видані закордонними
медичними закладами. Як оформити відсутність керівника на роботі на цей час?
Зрозуміло, що відсутність будь-якого
працівника підприємства має підлягати обліку. На практиці це відбувається шляхом заповнення табеля обліку
використання робочого часу (далі — табель).
Зауважимо, що такий документ має вестися
на всіх працівників незалежно від займаної
посади, адже на його підставі нараховується
заробітна плата. Та оскільки керівник підприємства за виконану ним роботу також
отримує зарплату, його відпрацьований час,
причини відсутності тощо теж мають відображатися у табелі.
За рекомендаційною формою типової
форми № П-5 «Табель обліку використання
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робочого часу», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від
05.12.2008 р. № 489, існує декілька умовних
позначок, що можуть бути використані в цій
ситуації, оскільки відображають види неявок
з поважних та неповажних причин, це:
• інший невідпрацьований час, передбачений законодавством зі збереженням
за працівником середнього заробітку, який
позначається відміткою «ІН»;
• неявки, передбачені в колективному
договорі, угодах та які відображаються умовним позначенням «ІВ»;
• інші причини неявок, які позначаються
відміткою «І».
Зауважимо, що ці відмітки в таблиці умовних позначень типової форми № П-5 широко
не розтлумачені, а отже, роботодавець у виданому та затвердженому локальному документі (наприклад, положенні про табельний
облік1) може їх роз’яснити на свій розсуд.
Одна з відміток, яка позначає відсутність
працівника на робочому місці, але зберігає за
ним середній заробіток, є «ІН». Зазвичай вона
ставиться в період проходження обов’язкових
медичних оглядів, дні здавання крові донором, у разі направлення на курси підвищення
кваліфікації (семінари), за час виконання
державних або громадських обов’язків, якщо
чинним законодавством України ці обов’язки
можуть виконуватися в робочий час, коли
надійшла повістка з військкомату про виклик
для уточнення облікових даних або виклик
працівника на навчальні військові збори та
у зв’язку з призовом на військову службу під
час мобілізації.
Другою позначкою, яка також, на думку
автора, може означати збереження середнього заробітку, є позначка «ІВ». Вона може
мати на увазі додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові
1 Докладніше про розробку положення про табельний
облік див. журнал «Заробітна плата» № 2/2018, с. 27.
(Прим. ред.)
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пільги для працівників, а отже, в межах своїх
повноважень і за рахунок власних коштів
підприємства можуть, наприклад, встановлювати додаткові відпустки (ст. 91 КЗпП).
Відмітка «І» може проставлятися, якщо, на
думку роботодавця, існує так звана «поважність» причини. Безперечно, автор вважає,
що свою відсутність працівник має пояснити,
проте це може бути не підтверджено відповідними документами. Також вона може бути
пояснена як в усному, так і письмовому порядку. Однак останній варіант є правильнішим, адже в разі проведення перевірки інспекторами з праці роботодавець може апелювати не лише своїм правом, а й документом
(в цьому разі за відсутності медичних висновків таким документом буде пояснювальна
записка), в якому пояснюється неявка працівника (в т. ч. директора) на робочому місці.
Окрім цих відміток існує ще одна умовна
позначка, яка може застосовуватися в разі
відсутності працівника, причиною якої є хвороба і яка підтверджена медичними довідками лікувальних закладів.
Звичайно, на вибір підприємства відсутність директора в табелі може відмічатися
однією із вищенаведених позначок, проте
є один вагомий нюанс, що змушує робити
вибір на користь позначок, що передбачають
збереження середнього заробітку.
На думку автора, відсутність директора
підприємства найкраще позначити в табелі
відміткою «ІВ». Підставою такого рішення
є положення, передбачені контрактом. Тож
у разі відсутності директора підприємства
на час його лікування за кордоном у табелі
доцільно проставляти саме цю позначку.

Дії підприємства,
якщо працівник «зник»
Працівник більше року не з’яв
ляється на роботі. На підприємстві
припускають, що він служить за
контрактом, але жодного підтвердження
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цьому не мають. Листи, надіслані на адресу
реєстрації працівника, залишаються без
відповіді. Як діяти?
Насамперед слід зауважити, що відсутність працівника на роботі може
кваліфікуватися роботодавцем як
прогул. Однак про звільнення за таких умов
йтися не може, доки відсутність працівника
на роботі без поважних причин не буде підтверджена, оскільки підставою для розірвання трудових відносин за п. 4 ст. 40 КЗпП
є саме прогул без поважних причин. Як відомо, в такому разі роботодавець має зажадати від працівника письмових пояснень
його відсутності, а працівник — їх надати.
Лише за таких умов можна визначити, чи
є відсутність працівника на роботі поважною.
Водночас у роботодавця може виникнути
право на звільнення працівника, якщо після вимоги надати письмові пояснення або
будь-які інші документальні підтвердження
причини відсутності він їх не надає або відмовляється це робити. Оскільки в ситуації,
викладеній у запитанні, немає можливості
отримати пояснення, підстави для застосування згаданої норми відсутні, адже причина
нез’явлення на роботі не буде пояснена ні
в усному, ні в письмовому порядку.
В описаній ситуації, на думку автора,
відсутність працівника на роботі доцільно
визначати як відсутність з нез’ясованих причин. Принаймні такі дії роботодавця будуть
правомірними доти, поки не з’ясується причина його відсутності.
Окрім надсилання листів, за місцем проживання працівника можна направити комісію в складі кількох працівників підприємства, якими можуть бути фахівці відділу
кадрів, юридичного відділу та підрозділу,
в якому працює працівник. Звичайно, може
виявитися, що особа відсутня за місцем проживання, тож відповіді на запитання, які
постають перед роботодавцем, так і не будуть отримані, і діяти потрібно буде інакше.
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Утім, якщо працівник виявиться вдома, комісія може запропонувати йому надати
пояснення причин відсутності, і в разі його
відмови — скласти акт. А це вже може слугувати підставою для звільнення за прогул.
Якщо ж існує певна інформація або припущення, що працівник уклав контракт
на проходження військової служби, можна
спробувати надіслати лист до військового
комісаріату за місцем його проживання.
Адреса фактичного проживання працівника
та місця проживання за державною реєстрацією міститься в його особовій картці
ф. № П-2 та в копії паспорта1.
Окрім цього, якщо під час працевлаш
тування статус особи був визначений як
військовозобов’язаний, під час надання документів вона мала б надати й військовий
квиток або посвідчення про приписку до
призовної дільниці. А отже, найменування
військового комісаріату (призовної частини),
куди слід звернутися, у роботодавця будуть.
Разом з тим варто зауважити, що завдання
та обов’язки військових комісаріатів регулюються Положенням про військові комісаріати, затвердженим постановою КМУ від
03.06.2013 р. № 389, у п. 9 якого зазначено,
що відповідно до покладених на них завдань
військові комісаріати, зокрема, розглядають
звернення військовослужбовців, працівників
та членів їх сімей, а також громадян з питань,
що належать до компетенції військових комісаріатів, а також ведуть прийом громадян,
які звертаються із зазначених питань, та
окрім цього видають необхідні довідки та
інші документи.
Зважаючи на це, доречно буде направити
запит до військового комісаріату, відповідь
якого може пролити світло на питання, чи
проходить відповідний працівник військову
1 Якщо під час прийняття на роботу працівник надавав
паспорт не у паперовому вигляді, а ID-картку, інформацію
щодо реєстрації його місця проживання можна знайти
в окремій довідці, яку працівник, за власним бажанням,
може надавати до відділу кадрів.
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службу чи ні, а отже, й дасть змогу зрозуміти роботодавцю причину його відсутності
на роботі. Утім, у період очікування відповіді відсутність працівника слід вважати
нез’ясованою й відображати її в табелі обліку
робочого часу відміткою з буквеним кодом
«НЗ» («Неявки з нез’ясованих причин»).
Така відмітка ставиться в табелі доти,
доки не будуть з’ясовані причини відсутності
працівника або ситуація не вирішиться іншим
чином, тобто поки не надійде інформація
щодо його відсутності, працівник вийде на
роботу або його буде звільнено. За час відсутності працівник не отримує заробітної
плати, відповідно ЄСВ за нього не сплачується, а це означає, що такий період не буде
зараховано до страхового стажу.
Якщо інформація щодо перебування
працівника на військовій службі буде підтверджена, до моменту його звільнення з
військової служби або виявлення ним бажання звільнитися самостійно за особою
зберігатиметься місце роботи, посада та
середній заробіток (ст. 119 КЗпП), про що
роботодавець має зазначити в наказі.
У свою чергу, наказ про увільнення від
роботи у зв’язку із прийняттям на військову
службу за контактом може бути видано на
підставі копії контракту цієї особи з військовою частиною.
Від редакції додамо таке. Трудове законодавство дає змогу звільнити працівника
за прогул «заднім» числом — останнім днем
роботи. Проте в такому разі підприємство
стикається з проблемою відображення цього
факту у звітності з ЄСВ, адже за весь час відсутності інформація про працівника відоб
ражалася в таблиці 6 з «нулями». Звільнення
ж «заднім» числом потребує заповнення
таблиці 5 також «заднім» числом. Тож або
доведеться подавати додаткову таблицю 5
та скасовуючі таблиці 6, або ж звільняти
працівника датою видання наказу. Час прогулу не зараховується до стажу, що дає право
на відпустку.
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На ваші запитання відповідає Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Путівки працівникам
за рахунок роботодавця
Відповідно до умов колективного
договору госпрозрахункове підприємство сплатило на рахунок
санаторно-курортного закладу, розташованого в м. Сваляві Закарпатської обл.,
22 000,00 грн за путівку на оздоровлення
працівника та членів його сім’ї. Як оподатковується та відображається у звітності
вартість вказаної путівки?
Відповідно до пп. 165.1.35 ст. 165
ПКУ з 01.01.2018 р. до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на
реабілітацію інвалідів, на території України
платника податку та/або членів його сім’ї
першого ступеня споріднення, які надаються
його роботодавцем — платником податку
на прибуток підприємств безоплатно або
зі знижкою (у розмірі такої знижки) один
раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня податкового
(звітного) року. У 2018 р. ця сума становить
18 615,00 грн.
У ситуації, наведеній у запитанні, вартість путівки є більшою за вказану суму, тож
враховуючи вищенаведене, оподаткуванню
підлягає лише сума різниці між загальною
вартістю путівки та її неоподатковуваним
розміром як додаткове благо на загальних
підставах. У випадку, що розглядається,
вона становить: 22 000,00 – 18 615,00 =
= 3385,00 грн.

Оскільки додаткове благо надане не в грошовій формі, то на підставі п. 164.5 ПКУ суму
ПДФО потрібно обчислювати із застосуванням «натурального» коефіцієнта — 1,219512.
Таким чином, база оподаткування ПДФО
за ставкою 18 % становитиме: 3385,00 ×
× 1,219512 = 4128,05 грн.
Крім того, із оподатковуваних ПДФО доходів утримується ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). При
цьому для оподаткування ВЗ «натуральний»
коефіцієнт не застосовується.
У податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
вартість зазначеної путівки необхідно відображати двома рядками:
• неоподатковувану частину в сумі
18 615,00 грн — з ознакою доходу «156»;
• частину в сумі 3385,00 грн, що оподатковується, — з ознакою доходу «126».
Щодо оподаткування ЄСВ вартості вказаної путівки, то тут необхідно керуватися
нормами Закону про ЄСВ та Інструкції зі
статистики зарплати.
Так, відповідно до пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати вартість путівок працівникам
та членам їх сімей на лікування та відпочинок,
екскурсії або суми компенсацій, видані замість
путівок за рахунок коштів підприємства, є виплатами соціального характеру, що належать
до фонду додаткової зарплати в складі інших
заохочувальних та компенсаційних виплат.
А оскільки відповідно до ст. 7 Закону про ЄСВ
базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої
кожній застрахованій особі заробітної плати
за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній
формі, то з огляду на це вважаємо, що оподаткуванню ЄСВ підлягає вся вартість путівки
в розмірі 22 000,00 грн.
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Особливості видачі
«зарплатного» розрахункового
листка
Госпрозрахункове підприємство
повідомляє працівників про суми
виплаченої зарплати шляхом надання їм відповідних розрахункових листків. Однак за результатами перевірки, що
проводилася на підприємстві органом
Держпраці, бухгалтеру винесено зауваження щодо відсутності в зазначених документах особистого підпису працівників
про їх одержання. Яким нормативним документом регламентовані вказані вимоги
та в якій формі роботодавцю потрібно
надавати працівникам «зарплатні» розрахункові листки?
Під час кожної виплати заробітної
плати роботодавець повинен повідомити працівників про розміри оплати
їх праці, що належать до періоду, за який
вони проводяться. Це є його обов’язком,
визначеним у ст. 110 КЗпП та ст. 30 Закону
про оплату праці. На практиці такі відомості
зазначаються, як правило, у «зарплатних»
розрахункових листках.
Оскільки на сьогодні жодним нормативноправовим документом форма такого листка
не затверджена, він надається працівникам
у довільній формі. При цьому норми ст. 110
КЗпП та ст. 30 Закону про оплату праці містять
певні вимоги до відомостей, які необхідно
розкрити в розрахунковому листку, а саме:
• загальну суму заробітної плати із розшифровкою за видами виплат (тобто необхідно вказати не лише всю суму зарплати,
а також суми нарахованих окремих її складових (посадового окладу, премії, відповідних
доплат та надбавок тощо);
• розміри та підстави відрахувань і утримань із заробітної плати (тобто мають бути
вказані суми ПДФО та ВЗ, утриманих із
зарплати працівника, а також інших відра-
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хувань, зокрема стягнутих за рішенням суду
за виконавчими листками (суми аліментів,
заборгованостей тощо);
• загальну суму заробітної плати, що
належить працівнику до виплати.
Таким чином, вказані законодавчі вимоги
не передбачають засвідчення в «зарплатному» розрахунковому листку факту одержання зарплати особистим підписом працівника. У будь-якому разі інспектор мав би вказати, норму якого акта при цьому порушено.

Виплата «лікарняних»
у разі втрати листка
непрацездатності
Працівниця підприємства потрапила в автомобільну аварію й тривалий час перебуває на «лікарняному».
Первинний листок непрацездатності, який
їй було відкрито на три дні, на підприємство вона не надала, оскільки правоохоронні органи долучили його до матеріалів
кримінальної справи за результатами ДТП.
Чи має працівниця в такому разі право
на отримання допомоги по тимчасовій
непрацездатності за період, на який був
виданий цей листок непрацездатності?
Відповідно до ст. 31 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності, а в окремих випадках —
його копія.
Тому в разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається
новий листок непрацездатності з позначкою
«дублікат». Підставою для цього є п. 1.14
Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом МОЗ Украї-
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ни від 13.11.2001 р. № 455. При цьому дуб
лікат втраченого листка непрацездатності
видається на підставі довідки з місця роботи
про те, що за період тимчасової непраце
здатності виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалася.
Отже, в зазначеній ситуації працівниця
має право отримати допомогу за три дні
тимчасової непрацездатності на підставі
виданого дубліката первинного листка непрацездатності. Така допомога має бути
призначена на загальних підставах рішенням
комісії із соціального страхування, створеної
на підприємстві, де вона працює.

«Лікарняний» у період виконання
громадських робіт
Безробітна громадянка, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, була направлена на підприємство для виконання громадських робіт з
01.04.2018 р. по 31.05.2018 р. У цей період
вона захворіла й дев’ять календарних днів
(з 17.05.2018 р. по 25.05.2018 р.) перебувала на «лікарняному», що підтверджено
листком непрацездатності. Чи потрібно в такому разі підприємству виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності?
Порядок організації громадських та
інших робіт тимчасового характеру
затверджений постановою КМУ від
20.03.2013 р. № 175 (далі — Порядок № 175).
З особами, які беруть участь у громадських
та інших роботах тимчасового характеру,
роботодавці укладають у письмовій формі
строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати
180 календарних днів (п. 5).
Громадські та інші роботи тимчасового
характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях.
Про участь осіб у таких роботах роботодавці
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вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.
Відповідно до п. 4 Порядку № 175 на осіб,
які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються
державні соціальні гарантії, передбачені
законодавством про працю та зайнятість
населення і загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, зокрема ст. 18 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105).
Також необхідно зазначити, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і
тимчасових роботах, допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, надається не
більш як за 75 календарних днів протягом
календарного року (ст. 22 Закону № 1105).
Крім того, п. 10 Порядку № 175 передбачено, що фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів
місцевих бюджетів, роботодавців та інших
джерел шляхом їх спрямування, зокрема, на:
• оплату основної та додаткової заробітної плати осіб, визначеної відповідно до
частин першої та другої ст. 2 Закону про
оплату праці;
• сплату ЄСВ, зокрема в період тимчасової непрацездатності в межах дії строкового
трудового договору;
• оплату перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності в межах дії строкового
трудового договору.
Отже, зважаючи на вищенаведені норми
законодавства, в ситуації, наведеній у запитанні, громадянці потрібно оплатити дні
тимчасової непрацездатності за наданим
нею листком непрацездатності на загальних
підставах. При цьому якщо виконувані нею
громадські роботи фінансуються підприємством, то в такому разі також за рахунок
підприємства мають оплачуватися перші
п’ять днів тимчасової непрацездатності.
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На ваші запитання відповідає Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Робочий рік для надання
щорічної відпустки
Працівниця, в якої 15.05.2018 р. закінчується відпустка для догляду за
дитиною, подала заяву про надання
їй з 16.05.2018 р. щорічної відпустки. Як
визначити робочий рік для надання такої
відпустки?
Згідно з частиною першою ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна
відпустка надається працівнику тривалістю не менш як 24 календарних дні за
відпрацьований робочий рік, що відлічується
з дня укладення трудового договору. Це означає, що відправною датою для визначення
робочого року, за який надається щорічна
відпустка, є дата укладення трудового договору.
Для розрахунку періодів роботи, які
в подальшому включатимуться до стажу
роботи, що дає право на щорічну відпустку,
слід керуватися ст. 9 Закону про відпустки.
Пунктами 3 і 4 частини першої цієї статті
визначено, що до стажу роботи, який дає
право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема:
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, за
винятком частково оплачуваної відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
• час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому не виплачувалася заробітна
плата в порядку, визначеному ст. 25 і 26 За-

кону про відпустки, за винятком відпустки
без збереження заробітної плати для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирічного
віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий
діабет І типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — досягнення дитиною
18-річного віку.
Як бачимо, час відпустки для догляду за
дитиною (як до досягнення нею трирічного,
так і шестирічного та більше віку) не зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну основну відпустку.
Отже, після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною робочий рік для
надання щорічної відпустки не змінюється,
а бере відлік з дати укладення трудового договору. При цьому у відповідному робочому
році, за який працівниця ще не використала
щорічної основної відпустки, до часу роботи,
який дає право на неї, має бути зарахований
час фактичної роботи працівниці до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
та час перебування її у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами, тривалість якої
визначається відповідно до ст. 17 Закону
про відпустки.

Оплата листка
непрацездатності
новоприйнятого працівника
Працівник, щойно прийнятий на
роботу, відпрацював лише один робочий день (23.04.2018 р.), а наступного дня повідомив, що захворів. Хворобу підтверджує листок непрацездатності, відкритий 23.04.2018 р. і закритий
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27.04.2018 р. Як оплатити такий листок
непрацездатності?
Працівник, який уклав із роботодавцем трудовий договір, підлягає
страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності. Він одразу стає
застрахованою особою й згідно з п. 2 частини першої ст. 16 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV
(далі — Закон № 1105) має право на отримання в разі настання страхового випадку
матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим
Законом.
Тобто навіть якщо тимчасова непрацездатність працівника настала в перший
(другий, третій) день роботи, що підтверджується листком непрацездатності, він вже
має право на отримання виплат за таким
документом.
Відповідно до ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності за
рахунок Фонду соціального страхування
надається застрахованій особі починаючи
з шостого дня непрацездатності. Оплата
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми,
не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця в порядку, встановленому КМУ.
У випадку, наведеному в запитанні, листок
непрацездатності виданий працівнику на
п’ять днів, а отже, він оплачується за рахунок
коштів роботодавця. Середня зарплата для
розрахунку оплати за листком непрацездатності визначається згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженим
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266). Особливості розрахунку середньої зарплати для випадків,
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коли тимчасова непрацездатність настала
у перші дні роботи, визначені п. 27 та 28
цього Порядку.
Так, згідно з п. 28 Порядку № 1266, якщо
в розрахунковому періоді перед настанням
страхового випадку застрахована особа
з поважних причин не мала заробітку або
страховий випадок настав у перший день
роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового
окладу) або її частини, встановленої на день
настання страхового випадку. Якщо тарифна
ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати (або
її частини), встановленого законом на день
настання страхового випадку.
У той же час якщо застрахована особа до
настання страхового випадку перебувала в
трудових відносинах більше одного дня, але
менше ніж календарний місяць, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням
страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266).
Тобто якщо страховий випадок настав на другий день роботи, то середня заробітна плата
визначається, виходячи із виплат за фактично
відпрацьований один робочий день.
Зауважимо, що оскільки працівник новоприйнятий, то варто дізнатися про його
страховий стаж протягом 12 календарних
місяців перед настанням страхового випадку. Це пов’язано з тим, що якщо протягом
12 календарних місяців перед настанням
страхового випадку застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців,
то таким особам допомога по тимчасовій
непрацездатності визначається виходячи
з нарахованої заробітної плати (доходу),
з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із
мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку (п. 1
частини четвертої ст. 19 Закону № 1105). При
цьому мінімальна середньоденна заробітна
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плата для порівняння має розраховуватися
шляхом ділення мінімальної заробітної плати
на середньомісячну кількість календарних
днів (30,44).
Оскільки на сьогодні розмір мінімальної
заробітної плати становить 3723,00 грн, середньоденна заробітна плата для оплати за
листком непрацездатності, якщо протягом
12 календарних місяців перед настанням
страхового випадку застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців,
не повинна бути більшою за 122,31 грн
(3723,00 грн ÷ 30,44 к. дн.).
Таким чином, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців
перед настанням страхового випадку становить більше шести місяців, то середньоденна
заробітна плата для розрахунку виплати
за листком непрацездатності може бути
більшою за 122,31 грн, а якщо страховий
стаж менше шести місяців — то не більше
122,31 грн.

Тривалість щорічної
відпустки працівника
з інвалідністю
Працівнику з інвалідністю ІІ групи,
який має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачена
додаткова відпустка, що становить 14 календарних днів на рік. Чи не впливає вона
на тривалість щорічної основної відпустки
для такого працівника?
Для працівників — осіб з інвалідністю законодавством передбачені щорічні основні відпустки більшої, ніж
мінімальна (24 календарних дні за відпрацьований робочий рік), тривалості. Зокрема, згідно з частиною сьомою ст. 6 Закону
про відпустки особам з інвалідністю І та ІІ
груп надається щорічна основна відпустка
тривалістю 30 календарних днів, а особам з
інвалідністю ІІІ групи — 26 календарних днів.
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Частиною 10 ст. 6 Закону про відпустки
також обумовлено, що положення ст. 6 Закону про відпустки щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються
на працівників, яким тривалість відпустки
встановлюється іншими законодавчими
актами, проте тривалість їх відпустки не
може бути меншою за передбачену частинами першою, сьомою та восьмою цієї статті.
Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік для
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю
внаслідок війни, статус яких визначений
відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ, надається
на підставі ст. 162 Закону про відпустки. Ця
відпустка не належить до виду щорічних
(ст. 4 Закону про відпустки) і надається незалежно від відпрацьованого протягом року
часу один раз упродовж календарного року
на підставі заяви працівника та посвідчення
учасника бойових дій або посвідчення особи
з інвалідністю внаслідок війни. Це означає,
що така додаткова відпустка не впливає на
тривалість щорічної основної відпустки
працівника з інвалідністю.
Тому працівник з інвалідністю ІІ групи,
який має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, має право на щорічну основну
відпустку тривалістю 30 календарних днів
за відпрацьований робочий рік та додаткову
відпустку тривалістю 14 календарних днів
за календарний рік.

Нарахування ЄСВ на суму разової
матеріальної допомоги
Підприємство виплачує окремим
працівникам матеріальну допомогу
на поховання рідних, у зв’язку із
одруженням, народженням дитини. Допомогу в розмірі 2470 грн бухгалтерія
не оподатковує ПДФО та ВЗ, лише суму
перевищення. Також на суму переви-
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щення нараховується ЄСВ. Чи правильно
виконується оподаткування матеріальної
допомоги?
Оподаткування матеріальної допомоги, наданої роботодавцем працівнику, залежить від її характеру та розміру. Зокрема, якщо виплата матеріальної
допомоги має систематичний характер
й надається вона всім або більшості працівників, то така матеріальна допомога
з метою оподаткування прирівнюється до
заробітної плати (пп. 2.3.3 Інструкції зі
статистики зарплати) і вся її сума включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу працівника. Сума
такої матеріальної допомоги оподатковується ПДФО (18 %), ВЗ (1,5 %) і на неї
нараховується ЄСВ (22 %).
Якщо роботодавець надає окремим працівникам за їхніми заявами у зв’язку з особистими обставинами матеріальну (нецільову благодійну) допомогу, яка носить разовий
характер, то згідно з п. 3.31 Інструкції зі
статистики зарплати така матеріальна допомога не належить до фонду оплати праці й її
оподаткування здійснюється таким чином:
• сума допомоги, яка сумарно протягом
звітного податкового року не перевищує
граничного розміру доходу, визначеного
пп. 170.7.3 ПКУ (у 2018 р. — 2470,00 грн),
не включається до складу оподатковуваного
доходу працівника й, відповідно, не оподатковується ПДФО та ВЗ;
• сума допомоги, яка перевищує зазначений розмір, включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника та оподатковується ПДФО
і ВЗ;
• ЄСВ не нараховується на всю суму матеріальної допомоги, оскільки вона не є заробітною платою.
Отже, зважаючи на зміст запитання, ПДФО
і ВЗ утримували правильно, а ЄСВ на суму
перевищення нарахували зайво.
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Якщо підприємство вже відобразило нарахування ЄСВ на суму перевищення у
звітності з ЄСВ, то для виправлення цього
в поточному звітному періоді в таблиці 6
додатка 4 на застраховану особу, щодо якої
зайво нарахували ЄСВ, слід заповнити рядок,
у якому, крім іншого, необхідно вказати:
в графі 10 — код типу нарахувань «3», у графі
11 — місяць та рік, за який виправляється
помилка.

Розрахунковий період у разі
надання щорічної відпустки
частинами
Працівнику в березні 2018 р. надавалась частина щорічної основної
відпустки за період лютий 2017 р. –
січень 2018 р. Для обчислення середньої
зарплати враховували виплати з лютого
по листопад 2017 р. (10 місяців). У травні
2018 р. йому потрібно надати решту днів
відпустки, а саме 4 дні. Яким буде розрахунковий період: грудень 2017 р. – січень
2018 р. чи якийсь інший?
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від
08.02.1995 р. № 100, розрахунок середньої
зарплати для оплати часу щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку із навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані дні
відпустки провадиться виходячи із виплат
за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки
чи виплати компенсації. Працівнику, який
пропрацював на підприємстві менше року,
середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за фактичний час роботи,
тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця,
в якому надається відпустка.
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Це правило застосовується і в разі поділу
щорічної відпустки на частини. Так, відлік
останніх 12 календарних місяців роботи
провадиться окремо перед кожною частиною відпустки.
У випадку, що розглядається (працівнику надавалася частина щорічної відпустки
в березні 2018 р.), розрахунковим періодом
мав бути період з березня 2017 р. по лютий
2018 р. Для надання відпустки в травні 2018 р.
розрахунковим є період з травня 2017 р. по
квітень 2018 р.

Як бачимо зі змісту запитання, бухгалтер
неправильно визначила розрахунковий період під час обчислення середньої заробітної
плати для розрахунку відпускних у березні
2018 р. Для виправлення цієї помилки потрібно:
• обчислити середню зарплату зважаючи
на те, що розрахунковим є період з березня
2017 р. по лютий 2018 р.;
• відкоригувати суму відпускних;
• відобразити коригування відпускних
у звітності.

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

Обчислення середньої зарплати
за відсутності окладу
Працівника, робота якого оплачується погодинно (25 грн/год.), вик
ликали у військкомат, що передбачає збереження за ці дні середньої зар
плати. Однак протягом останніх чотирьох
місяців він перебував у відпустці та хворів,
тож суми відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності не включаються
до розрахунку середньої зарплати. Як обчислити середню зарплату для оплати
днів відсутності на роботі за ст. 119 КЗпП?
Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою КМУ від 08.02.1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), встановлено,
що в таких випадках збереження середньої
заробітної плати середньомісячна заробітна
плата обчислюється виходячи з виплат за
останні два календарних місяці роботи, що
передують події, з якою пов’язана відповідна
виплата. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював,

середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
Якщо й протягом цих місяців працівник не
відпрацював жодного робочого дня, середня
заробітна плата обчислюється відповідно до
останнього абзацу п. 4 цього Порядку.
У свою чергу, в п. 4 Порядку № 100 зазначено, що якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати,
а працівник не мав заробітку не з власної
вини, розрахунки проводяться виходячи
з установлених йому в трудовому договорі
тарифної ставки, посадового (місячного)
окладу.
Нагадаємо, що згідно з п. 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266), якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового
випадку застрахована особа з поважних
причин не мала заробітку або страховий
випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи
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з тарифної ставки (посадового окладу) або
її частини, встановленої на день настання
страхового випадку. Якщо тарифна ставка
(посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати (або її частини),
встановленого законом на день настання
страхового випадку.
Роз’яснюючи порядок застосування п. 28
Порядку № 1266, Міністерство соціальної
політики України в листі від 23.05.2017 р.
№ 262/0/86-17/273 зазначило, що в разі
якщо оплата праці працівників на підприємстві здійснюється за погодинною системою
оплати праці, тарифна ставка на момент
настання страхового випадку може бути
розрахована як добуток погодинної тарифної
ставки в місяці настання страхового випадку
на норму робочого часу в цьому місяці1.
І хоча лист Мінсоцполітики не стосується
збереження середньої зарплати за два останні
місяці, можна скористатися його рекомендаціями. Правда, для розрахунку краще взяти
середньомісячну норму робочого часу на
2018 р. — 166,08 год., яка обчислена із розрахунку: 1993 ÷ 12, де 1993 — норма робочого часу на 2018 р., 12 — кількість місяців.
Саме за таким принципом встановлюється
мінімальна зарплата в погодинному розмірі.

Коригування компенсації
за невикористану відпустку
Працівник звільняється, і йому
виплачується компенсація за невикористану відпустку. Чи слід
коригувати заробітну плату, що береться
до розрахунку?
У п. 10 Порядку № 100 зазначено, що
в разі підвищення тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві,
1 На цю ж тему див. статтю «Тарифні ставки (оклади):
чи потрібно і як встановлювати» в журналі «Заробітна
плата» № 8/2017, с. 60.
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в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах
(угодах), як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення.
Оскільки обчислення компенсації за невикористану відпустку передбачає наявність
розрахункового періоду і протягом такого
розрахункового періоду відбувалося підвищення тарифних ставок і посадових окладів,
то й компенсація за невикористану відпустку
буде обчислена з урахуванням відкоригованої зарплати.
Варто додати, що з цього приводу є й
протилежна думка: оскільки компенсація за
невикористану відпустку не є тим випадком,
коли за працівником зберігається середній
заробіток, то й зарплата в розрахунковому
періоді не коригується. Але в п. 10 Порядку
визначено: «У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів <…>
у розрахунковому періоді, <…> заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок
часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення». Тобто достатньо наявності такого поняття, як «розрахунковий
період».
Якщо б працівниця хотіла звільнитися в
останній день відпустки, тобто перед звільненням отримати невикористану відпустку,
то її зарплата для розрахунку відпускних
також би підлягала коригуванню.
А якщо б мала місце така ситуація: відпустка перед звільненням надається 25 квітня, а оклади підвищуються з 1 травня, то
коригуванню підлягала б лише частина відпускних, яка припадає на період з 1 травня.
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Коригування суми вихідної
допомоги
Працівника звільнено 10.05.2018
р. у зв’язку зі скороченням штату з виплатою вихідної допомоги
в розмірі середньомісячного заробітку.
З 01.05.2018 р. на підприємстві було підвищено посадові оклади. Чи слід коригувати
суму вихідної допомоги?
Сума вихідної допомоги обчислюється із середнього заробітку за останні два місяці роботи, що передують
звільненню — березень і квітень. Підвищення посадового окладу відбулося в місяці
виплати вихідної допомоги. Оскільки вихідна допомога не є збереженням середнього
заробітку, то коригувати заробітну плату
за розрахунковий період для обчислення
середнього заробітку та вихідну допомогу
не потрібно.
Якщо б підвищення посадового окладу
відбулося з 1 квітня, то в такому разі заробіток за розрахунковий період (за березень)
підлягав би коригуванню, тому що однією
з умов коригування є підвищення окладів
у розрахунковому періоді, за який обчислюється середній заробіток (п. 10 Порядку
№ 100). Середній заробіток — база визначення суми вихідної допомоги, але вихідна
допомога, як зазначалося, не є збереженням
середнього заробітку.

Коригування зарплати,
якщо вона підвищується
індивідуально
Посадові оклади на підприємстві
підвищуються в різний час і порізному (індивідуально: комусь підвищується, а комусь ні, суми підвищення
також різні). Чи підлягає коригуванню заробітна плата, що береться до розрахунку
відпускних таким працівникам?
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У п. 10 Порядку № 100 зазначено, що
в разі підвищення тарифних ставок
і посадових окладів на підприємстві,
в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах
(угодах), як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна
плата, включаючи премії та інші виплати,
що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до
підвищення коригуються на коефіцієнт їх
підвищення.
Як бачимо, вище прямо не йдеться про
підвищення тарифних ставок і посадових
окладів всім працівникам одночасно і на однакові суми чи в однаковому розмірі тощо.
Тож і в разі індивідуального їх підвищення
заробітна плата таких працівників підлягає
коригуванню. Суть коригування полягає
в тому, щоб середня заробітна плата, що зберігається за працівником, була співрозмірна
з його зарплатою на час збереження середньої, інакше коригування позбавлене сенсу.
Також варто додати, що побутує думка, що
якщо на підприємстві немає колективного
договору, то зарплату можна не коригувати.

Виплата авансу
за договором ЦПХ
Працівник працює за договором
цивільно-правового характеру
(ЦПХ), який укладається з 1 по
30 (31) число. Розрахунки проводяться
після підписання акта виконаних робіт.
Чи можна в договорі ЦПХ передбачити
виплату авансу?
Так, можна. Договір ЦПХ, укладений
зі «звичайною» фізичною особою на
виконання робіт, надання послуг
нічим не відрізняється від такого ж договору, що може бути укладений з іншим
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підприємством чи підприємцем. У таких
договорах, як відомо, права та обов’язки
сторін, умови та спосіб розрахунків, відповідальність тощо погоджуються сторонами
самостійно на власний розсуд з урахуванням норм Цивільного та Господарського
кодексів України.
Так, наприклад, ст. 854 ЦКУ встановлено,
що якщо договором підряду не передбачена
попередня оплата виконаної роботи або
окремих її етапів, замовник зобов’язаний
сплатити підрядникові обумовлену ціну
після остаточної здачі роботи за умови, що
роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника,
достроково. Підрядник має право вимагати
виплати йому авансу лише у випадку та
в розмірі, встановлених договором.

Оплата «лікарняних»,
якщо працівник працює
неповний тиждень
Працівник працює неповний тиждень — два дні: у понеділок і п’ятницю. Чи оплачуються дні тимчасової непрацездатності, які припадають на
вівторок – четвер? Адже в Законі № 1105
зазначено, що сума допомоги компенсує
втрату заробітку за час тимчасової непрацездатності.
Справді, у ст. 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі
у формі матеріального забезпечення, яке
повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу), в разі настання
в неї одного зі страхових випадків, зокрема
тимчасової непрацездатності. Але ст. 33 цього Закону встановлено, що порядок обчислення середньої заробітної плати для надання

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

допомоги по тимчасовій непрацездатності,
по вагітності та пологах визначається КМУ.
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого
постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266,
сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми
денної виплати, розмір якої встановлюється
у відсотках середньоденної заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) залежно
від страхового стажу, якщо його наявність
передбачена законодавством, на кількість
календарних днів, що підлягають оплаті.
Це, очевидно, пов’язано з тим, що середня заробітна плата обчислюється діленням
доходу за розрахунковий період на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді.
До середини 2015 р. середня зарплата визначалася діленням на кількість відпрацьованих
днів за розрахунковий період й оплачувалися
робочі дні, які припадали на час тимчасової
непрацездатності. Але в обох випадках —
співставні показники.
Таким чином, оплачуючи дні непраце
здатності, що припадають на вихідні дні
працівника, підприємство нічого не порушує.

Вимога надання
довідки ОК-7
Працівниця з грудня 2017 р. працює на підприємстві за основним
місцем роботи, а до цього довгий
час надавала йому послуги за договором
ЦПХ. Сума ЄСВ, що сплачується (сплачувалася) з її доходів, значно перевищує
мінімальний страховий внесок. Чи вимагати в неї довідку ОК-7 для підтвердження
страхового стажу?
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У ст. 21 Закону № 1105 зазначено,
що страховий стаж обчислюється за
даними персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. І наявність

довідки для його підтвердження нібито очевидна. У той же час підприємство, сплачуючи
щомісяця ЄСВ у розмірі більше мінімального
із доходу працівника, забезпечує йому не
менше одного місяця страхового стажу. Тож
пред’явлення довідки можна й відкласти.

На ваші запитання відповідає Олена МОРЄВА,
економіст

Присвоєння почесного звання
директору загальноосвітнього
закладу
Директору закладу загальної середньої освіти присвоєно почесне
звання «Заслужений учитель України». Як зміниться оплата праці директора і чи потрібно встановлену за це звання
надбавку виплачувати й за години викладацької роботи, яку директор виконує
в цьому закладі?
До почесних звань, за які встановлюються надбавки до посадового окладу (ставки зарплати), належать почесні звання «народний» і «заслужений».
Почесне звання «Заслужений учитель
України» присвоюється вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам1
навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів за досягнення значних
успіхів у навчанні та вихованні учнівської
та студентської молоді (Указ Президента
України «Про почесні звання України» від
29.06.2001 р. № 476/2001).
1 Віднесення посади директора до педагогічної передбачено Переліком, затвердженим постановою КМУ від
14.06.2000 р. № 963.

Постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298) та наказом Міністерства освіти і науки України
«Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти
та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557
(далі — Наказ № 557) передбачено встановлення надбавок за почесні звання України,
СРСР, союзних республік СРСР:
• «народний» — у розмірі 40 % ставки
заробітної плати (посадового окладу);
• «заслужений» — 20 % ставки заробітної
плати (посадового окладу).
Такі надбавки педагогічному працівнику
можуть бути встановлені в разі, якщо його
діяльність за профілем збігається з наявним
почесним званням.
Згідно з пп. 3.2 Постанови № 1298, пп. 2
п. 4 Наказу № 557 відповідність почесного
звання профілю діяльності визначається
керівником навчального закладу, установи
освіти та наукової установи. Директорам
закладів відповідність почесного звання профілю діяльності та встановлення надбавки
за звання здійснюється завідувачем відділу
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(управління) освіти. Зауважимо, що така
процедура має виконуватися за погодженням з виборним профспілковим органом
(профспілкою), до повноважень якого згідно
зі ст. 247 КЗпП належить вирішення разом
із власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, форм
і систем оплати праці, розцінок, тарифних
сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат,
премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Встановлення надбавки за почесне звання не впливає на розмір посадового окладу
(ставки заробітної плати), а додається до
нього в абсолютних цифрах під час обчислення заробітної плати.
Також зазначимо, що розмір вказаної
надбавки встановлюється залежно від тиж-

невого навчального навантаження чи обсягу
виконуваної роботи (лист МОН України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 р. № 1/9-102,
02-5/68).
За наявності двох звань («народний»
і «заслужений») надбавка встановлюється
за одне (вище) звання.
Згідно з п. 26 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників
освіти, затвердженої наказом Міністерства
освіти України від 15.04.1993 р. № 102
(далі — Інструкція № 102), директорам, їх
заступникам та іншим педагогічним працівникам закладів освіти, які провадять
педагогічну роботу, надбавка за одержане
почесне звання встановлюється за основною
посадою та до ставки заробітної плати, що
виплачується за викладацьку роботу.

ПРИКЛАД

Нарахування зарплати директору загальноосвітнього навчального закладу,
який має звання «Заслужений учитель України»
Директору закладу загальної середньої освіти, який має почесне звання «Заслужений
учитель України», посадовий оклад установлено за 18 тарифним розрядом і ставка заробітної
плати як вчителю — за 14 тарифним розрядом. Стаж його педагогічної роботи — більше
20 років, надбавка за вислугу років — 30 %. Кількість годин навчального навантаження,
покладених на нього згідно з п. 91 Інструкції № 102, — 9 годин на тиждень. Надбавка
за престижність — 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати). Кількість учнів
у закладі становить 1300 осіб.
Розрахунок заробітної плати наведено в таблиці.
Складові заробітної плати

Розрахунок, грн

Нарахування заробітної плати за посадою директора
Посадовий оклад директора
6221,60
1244,32
Надбавка за почесне звання «заслужений»
6221,60 × 20 %
1244,32
Надбавка за престижність праці
6221,60 × 20 %
1866,48
Надбавка за вислугу років
6221,60 × 30 %
Місячна заробітна плата за посадою директора: 10 576,72 (6221,60 + 1244,32 + 1244,32) +
+ 1866,48)
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Складові заробітної плати

Розрахунок, грн

Нарахування заробітної плати за педагогічне навантаження
Ставка заробітної плати вчителя
4690,40
2345,20
Заробітна плата за викладацькі години
4690,40 × 9 год ÷ 18год
Надбавка за почесне звання «заслужений» відповідно
469,04
до навантаження
2345,20 × 20 %
469,04
Надбавка за престижність праці
2345,20 × 20 %
703,56
Надбавка за вислугу років
2345,20 × 30 %
Усього заробітна плата за викладацькі години: 3986,84 (2345,20 + 469,04 + 469,04) + 703,56

Місячна заробітна плата директора становить: 14 563,56 грн (10 576,72 +3986,84)

Таким чином, надбавка за почесне звання
«заслужений» виплачується керівникові зак
ладу як за основною посадою, так і за години
викладацької роботи, а її розмір залежить від
обсягу виконуваного навантаження.

Надання заступнику директора
з навчальної роботи відпустки
за ненормований робочий день
Чи має право заступник директора
закладу загальної середньої освіти,
який працює на «0,5 ставки», на
додаткову відпустку за ненормований
робочий день?
Відпустка заступнику директора закладу загальної середньої освіти надається відповідно до Закону про відпустки та Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів), інших
установ і закладів, педагогічним, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ
від 14.04.1997 р. № 346. Конкретна трива-

лість відпустки зазначеним працівникам
передбачена в додатку до цієї постанови.
Так, основна щорічна відпустка керівним
працівникам закладів загальної середньої
освіти надається тривалістю 56 календарних днів. Директори, їх заступники також
мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів за
особливий характер праці, а саме за роботу
з ненормованим робочим днем (п. 2 ст. 8
Закону про відпустки). Така відпустка їм
надається згідно зі списками посад, робіт
та професій, визначених колективним договором (угодою).
До Орієнтованого переліку посад з ненормованим робочим днем закладів системи
Міністерства освіти і науки України, працівникам на яких може надаватися така додаткова відпустка, включено й посаду заступника
директора ЗНЗ (додаток № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України
та ЦК Профспілки працівників освіти і науки
на 2016–2020 рр.). Конкретна тривалість цієї
відпустки встановлюється колективним договором (угодою) пропорційно часу зайнятості
працівника в цих умовах. Проте, нагадаємо,
що загальна тривалість відпустки не може
перевищувати 59 календарних днів.
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Додаткова відпустка за особливий характер праці надається протягом робочого року
пропорційно фактично відпрацьованому
часу. При цьому до розрахунку часу, що дає
право на такий вид відпустки, зараховуються
дні, коли працівник був зайнятий на роботі
з особливим характером (у нашій ситуації —
з ненормованим робочим днем) не менше
половини робочого часу, установленого для
працівників цього виробництва або посади.
Зверніть увагу, що під час розрахунку
тривалості додаткової відпустки не береться
до уваги час, коли працівник перебував на
«лікарняному», у навчальній відпустці, відпустці без збереження заробітної плати тощо.
Таким чином, ураховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що права на додаткову відпустку за особливий характер праці,
тобто за ненормований робочий день, заступник директора, який працює на «0,5 ставки», не має. Обумовлено це тим, що такі
працівники протягом усього робочого дня
не займаються лише роботою в «особливих»
умовах, оскільки ще й виконують і інші службові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією. А це свідчить про те, що на роботу в особливих умовах припадає менше
половини робочого часу. Отже, для надання
додаткової відпустки відповідно до ст. 8 Закону про відпустки підстав немає.
Одночасно звертаємо увагу, що обчислення середньої заробітної плати для оплати
часу щорічної відпустки провадиться за основним місцем роботи та за сумісництвом
окремо. Не забуваймо, що відповідно до п. 10
Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100,
зарплату, нараховану протягом розрахункового періоду, потрібно відкоригувати
з урахуванням коефіцієнтів підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати). Коефіцієнт підвищення ставки заробітної плати (посадового окладу) працівника
розраховують, розділивши ставку (оклад),
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встановлену після підвищення, на ставку
(оклад), яка була до підвищення.

Відпустка бібліотекаря,
який має години педагогічного
навантаження
Працівник обіймає посаду бібліотекаря в закладі загальної середньої освіти. Крім того, у цьому ж
закладі він має 12 годин педагогічного
наванта-ження, з яких 9 годин — за посадою вчителя і 3 години — за посадою
керівника гуртка. Якої тривалості має
бути відпустка цього працівника?
Згідно з п. 91 Інструкції № 102 працівникам закладів освіти, в т. ч. бібліотекарям, дозволено вести викладацьку роботу, заняття з гуртківцями
в тому ж самому закладі. Години викладацької та гурткової роботи оплачуються їм
понад основний посадовий оклад у порядку,
передбаченому для учителів, викладачів та
керівників гуртків, тобто за тарифікацією
(п. 68 Інструкції № 102). Обсяг навантаження за таких умов становить не більше
12 год. на тиждень. У канікулярний період
оплата праці за педагогічну роботу таким
працівникам здійснюється з розрахунку
заробітної плати, яку вони отримували до
початку канікул (п. 71 Інструкції № 102).
Відпустка надається окремо за посадою
бібліотекаря, вчителя, керівника гуртка виходячи з тривалості відпустки, установленої
за кожною із цих посад, і середнього заробітку на відповідній роботі за попередній
робочий рік. Щорічна відпустка бібліотекарю за викладацьку та гурткову роботу
надається як і іншим вчителям, керівникам гуртків під час літніх канікул. Оплата праці за час відпочинку провадиться із
розрахунку середнього заробітку вчителя,
керівника гуртка за робочий рік, що передує
відпустці.
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Якщо відпустка за основною обійманою
посадою (бібліотекаря) збігається з «викладацькою», «гуртковою», то нарахування відпускних здійснюється із розрахунку зарплати
за основним місцем роботи та заробітку за
викладання й проведення гурткової роботи
При цьому слід зауважити, що таке нарахування відпускних має провадитися окремо
з урахуванням кількості днів відпустки за
усіма посадами. Виконання бібліотекарем
у тому самому закладі викладацької та гурткової роботи не впливає на тривалість відпустки за основною посадою.
Після закінчення відпустки бібліотекар
приступає до виконання посадових обов’язків
і йому нараховується зарплата із розрахунку
основного посадового окладу бібліотекаря.

Коли в бібліотекаря закінчується «викладацька», «гурткова» відпустка, зарплата
йому виплачується із розрахунку посадового
окладу за основною посадою та зарплати за
викладання й гурткову роботу, визначених
під час тарифікації, що передувала початку
канікул (п. 71 Інструкції № 102).
У липні бібліотекар отримає зарплату за
18 роб. дн. і як керівник гуртка — за 2 роб.
дн., а в серпні — за 22 роб. дн. із розрахунку
посадового окладу бібліотекаря та керівника
гуртка. За 18 роб. дн. серпня на посаді вчителя (з 7 по 31) цьому працівникові належить
виплатити заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу відповідно до місячного
заробітку, визначеного тарифікацією, що
передувала початку канікул.

ПРИКЛАД

Визначення кількості днів відпустки
Тривалість відпустки:
• за посадою вчителя — 56 к. дн. (Порядок надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ
освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою
КМУ від 14.04.1997 р. № 346; далі — Порядок № 346). Відпустка надається з 11 червня
по 6 серпня;
• за посадою керівника гуртка — 42 к. дн. (Порядок № 346). Відпустка надається
з 11 червня по 5 липня;
• за посадою бібліотекаря — 24 к. дн. (ст. 6 Закону про відпустки). Відпустка надається
з 11 червня по 5 липня.

Згідно з постановою КМУ від 22.01.2005 р.
№ 84 бібліотекарям виплачується допомога
на оздоровлення під час щорічної відпустки
в розмірі посадового окладу.
Середній заробіток для обчислення відпускних і суму відпускних розраховують
відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Відповідно до

п. 10 цього Порядку зарплату, нараховану
протягом розрахункового періоду, потрібно
відкоригувати з урахуванням коефіцієнтів
підвищення посадових окладів як учителя,
так і керівника гуртка.
Звертаємо увагу, що обчислення середньої
заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки провадиться за основним місцем
роботи та за сумісництвом окремо.
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Відпустки: порядок
надання й оплати

Під час вебінару, який нещодавно проводила науковий редактор журналу «Заробітна плата»
Ольга ГЛИНЯНА, було розглянуто питання надання та оплати відпусток. Публікуємо відповіді
на запитання, що надійшли під час вебінару
З 01.01.2018 р. усім працівникам
приватного підприємства підвищили посадові оклади на 15 %.
Однак за підсумками роботи за І квартал
2018 р. підприємство визнано збитковим.
Чи потрібно в такому разі коригувати
працівникам суму відпускних і яка відповідальність передбачена за непроведення
коригування?
Відповідно до абзацу першого п. 10
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), у разі підвищення тарифних
ставок і посадових окладів на підприємстві,
в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах
(угодах), як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником
зберігається середній заробіток, заробітна

плата, включаючи премії та інші виплати, що
враховуються під час обчислення середньої
заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. До «інших виплат», що підлягають
коригуванню, належать:
• доплати та надбавки;
• суми індексації;
• виплати за час, протягом якого за працівниками зберігається середній заробіток
(наприклад, за час попередньої щорічної
відпустки);
• допомога по тимчасовій непрацездатності.
Якщо підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого
за працівниками зберігався середній заробіток, то за цим заробітком здійснюються
нарахування лише в частині, що стосується
днів збереження середньої заробітної плати
з дня підвищення тарифних ставок/окладів
(абзац другий п. 10 Порядку № 100).
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При цьому на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат проводиться
з урахуванням їх фінансових можливостей.
Згідно з абзацом третім п. 10 Порядку
№ 100 коригування середньої зарплати не
проводиться в разі зміни тарифної ставки
чи посадового окладу працівника у зв’язку
із присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу
(посаду) тощо. Також коригування не проводиться, якщо середня заробітна плата була
збільшена за рахунок зростання розмірів
інших видів виплат, наприклад, разової премії, надбавки, доплати тощо.
Отже, в разі скрутного фінансового становища підприємства мають право лише
зменшити коефіцієнт коригування, але не
мають права не проводити коригування
взагалі. Тож якщо у випадку, наведеному
в запитанні, на підприємстві розмір окладів
збільшено на 15 % і при цьому немає фінансової можливості провести коригування
середньої заробітної плати на коефіцієнт
1,15, то на підставі наказу або розпорядження
керівника підприємства можна встановити
менший коефіцієнт коригування. Наприклад,
1,12 або інший — з огляду на фінансовий
стан. Відповідний наказ чи розпорядження
потрібно обов’язково погодити із профспілковим комітетом підприємства або з іншим
уповноваженим на представництво трудового колективу органом.
Важливо зазначити, що якщо в розрахунковому періоді заробітна плата на підприємстві підвищувалась декілька разів, то
стільки буде й коефіцієнтів коригування.
І якщо при цьому немає фінансової можливості провести коригування середньої заробітної
плати на кожен із зазначених коефіцієнтів, то
в такому разі підприємство має право зменшити коефіцієнт коригування для одного,
декількох або навіть для всіх періодів.
Також слід пам’ятати, що незастосування
коефіцієнта коригування є порушенням до-
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тримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці, за яке роботодавці несуть
відповідальність згідно із чинним трудовим
законодавством.
Зокрема, відповідно до частини п’ятої
ст. 265 КЗпП за недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці посадові
особи підприємств, установ та організацій,
які винні у вчиненні такого порушення,
несуть відповідальність у вигляді штрафу
у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого вчинене таке порушення. У 2018 р.
розмір штрафу становить 37 230,00 грн.
Також виплата заробітної плати не в повному обсязі тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ
і організацій, незалежно від форми власності,
та підприємців — від 30 до 100 нмдг, або від
510,00 до 1700,00 грн.
Працівник госпрозрахункового
підприємства йде у щорічну відпустку з 01.06.2018 р. на 24 календарних дні. У квітні 2018 р. йому нараховано премію в розмірі 1750,00 грн
(25 % від окладу) за підсумками роботи
за І квартал 2018 р. Як включається до
розрахунку відпускних квартальна премія, якщо працівника прийнято на роботу на підприємство 15.01.2018 р. і загальна сума нарахованої йому зарплати
за фактично відпрацьований період становить 31 500,00 грн?
Згідно з вимогами абзацу першого
п. 3 Порядку № 100 під час розрахунку
середньої зарплати для визначення
суми відпускних квартальні премії включаються до заробітної плати того місяця,
в якому їх нараховано.
У випадку, наведеному в запитанні, працівник йде у щорічну відпустку тривалістю
24 календарних дні з 01.06.2018 р., тож роз-
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рахунковим періодом є чотири місяці:
з 01.02.2018 р. по 31.05.2018 р. Тому навіть
у разі виплати працівникові премії за квартал, відпрацьований ним не повністю, уся
її сума все одно буде включатись у повному
обсязі до розрахунку того місяця, на який
вона припадає за розрахунковою відомістю,
тобто у квітні 2018 р.
Виходячи з вищенаведеного, розраховуємо суму відпускних:
• визначаємо кількість календарних днів
розрахункового періоду:
28 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня —
Міжнародний жіночий день)) +
+ (30 к. дн. – 1 к. дн. (8 квітня — Пасха)) +
+ (31 к. дн. – 3 к. дн. (1 травня — День
праці, 9 травня — День Перемоги та
27 травня — Трійця)) = 115 к. дн.;
• визначаємо середньоденну зарплату:
(31 500 грн + 1750,00 грн) ÷ 115 к. дн. =
= 289,13 грн;
визначаємо
суму відпускних:
•
289,13 грн × 24 к. дн. = 6 939,12 грн.
Працівника прийнято на роботу
до госпрозрахункового підприємства 22.01.2018 р. З 01.07.2018 р.
він йде у щорічну відпустку на 14 календарних днів. Загальна сума нарахованої
йому зарплати за фактично відпрацьований період становить 42 000,00 грн.
Крім того, у червні 2018 р. працівникові
виплачена премія в розмірі 2600,00 грн
за підсумками роботи за І півріччя 2018 р.
Чи включається сума вказаної премії до
розрахунку відпускних?
Згідно з вимогами абзацу першого
п. 3 Порядку № 100 під час розрахунку
середньої зарплати для визначення
суми відпускних премія за півріччя включатиметься до заробітної плати того місяця,
в якому її нараховано.
Якщо працівник йде у щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів
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з 01.07.2018 р., то розрахунковим періодом будуть п’ять місяців: з 01.02.2018 р. по
30.06.2018 р. Тому незважаючи на те, що
працівник відпрацював лише п’ять місяців,
а премія йому виплачена за півріччя, уся її
сума все одно включатиметься в повному
обсязі до розрахунку того місяця, на який
вона припадає за розрахунковою відомістю,
тобто в червні 2018 р.
Виходячи з вищенаведеного, розраховуємо суму відпускних:
• визначаємо кількість календарних днів
розрахункового періоду:
28 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день)) +
+ (30 к. дн. – 1 к. дн. (8 квітня — Пасха)) +
+ (31 к. дн. – 3 к. дн. (1 травня — День
праці, 9 травня — День Перемоги та
27 травня — Трійця)) + (30 к. дн. – 1 к. дн.
(28 червня — День Конституції України)) =
= 144 к. дн.;
визначаємо
середньоденну зарплату:
•
(42 000 грн + 2600,00 грн) ÷
÷ 144 к. дн. = 309,72 грн;
• визначаємо суму відпускних:
309,72 грн × 14 к. дн. = 4336,08 грн.
Працівника прийнято на роботу
до госпрозрахункового підприємства в жовтні 2016 р. У грудні
2017 р. йому виплачено одноразову
винагороду за результатами роботи за
2017 р. в сумі 3800,00 грн. У щорічну відпустку працівник йде з 01.06.2018 р. на
17 календарних днів. За 12 місяців розрахункового періоду йому нараховано
зарплату в загальній сумі 136 000,00 грн.
Чи включається до розрахунку відпуск
них сума вказаної річної винагороди?
Основною законодавчою вимогою
щодо включення до середнього заробітку одноразової винагороди
за підсумками роботи за рік є її нарахування в поточному році за попередній кален-
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дарний рік (абзац другий п. 3 Порядку
№ 100).
Оскільки у випадку, наведеному в запитанні, одноразову винагороду за результатами роботи за 2017 р. у сумі 3800,00 грн
виплачено в грудні 2017 р., тобто в поперед
ньому році за цей же самий календарний
рік, то вищевказану норму законодавства
не виконано. Тому ця сума річної винагороди не може бути включена в розрахунок
відпускних.
Отже, в такому разі розраховуємо суму
відпускних так:
• визначаємо кількість календарних
днів 12-місячного розрахункового періоду
(з 01.06.2017 р. по 31.05.2018 р.):
(30 к. дн. – 2 к. дн. (4 червня — Трійця та
28 червня — День Конституції України) +
+ 31 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (24 серпня — День Незалежності України)) +
+ 30 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (14 жовтня — День захисника України)) +
+ 30 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (25 грудня — Різдво Христове)) + (31 к. дн. –
2 к. дн. (1 січня — Новий рік та 7 січня —
Різдво Христове)) + 28 к. дн. +
+ (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день)) + (30 к. дн. –
1 к. дн. (8 квітня — Пасха)) + (31 к. дн. –
3 к. дн. (1 травня — День праці, 9 травня — День Перемоги та 27 травня —
Трійця)) = 353 к. дн.;
• визначаємо середньоденну зарплату:
(136 000 грн ÷ 353 к. дн). = 385,27 грн;
• визначаємо суму відпускних:
385,27 грн × 17 к. дн. = 6549,59 грн.
Працівника прийнято на роботу до
госпрозрахункового підприємства
03.03.2017 р. З 01.07.2018 р. він йде
у щорічну відпустку на 24 календарних дні.
Загальна сума нарахованої йому зарплати
за фактично відпрацьований період становить 133 272,80 грн. Крім того, у січні
2018 р. працівникові виплачена премія
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в розмірі 4000,00 грн за підсумками роботи
за 2017 р. Як сума вказаної річної премії
включатиметься до розрахунку відпускних?
Відповідно до абзацу другого п. 3
Порядку № 100 одноразова винагорода за підсумками роботи за рік
і за вислугу років включається до середнього
заробітку шляхом додавання до заробітку
кожного місяця розрахункового періоду 1/12
винагороди, нарахованої в поточному році
за попередній календарний рік.
У цьому випадку розрахунковим періодом для обчислення суми відпускних
є 12 календарних місяців (з 01.07.2017 р.
по 30.06.2018 р.). Тому під час обчислення
суми відпускних до розрахунку середнього
заробітку включатиметься вся сума вказаної
премії (в розмірі 1/12 до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду), оскільки
виконана основна законодавча умова щодо
нарахування річної винагороди в поточному
році за попередній календарний рік.
Загальна сума нарахованої зарплати за
період з 01.07.2017 р. по 30.06.2018 р. становить 102 000,00 грн.
Виходячи з вищенаведеного, розраховуємо суму відпускних так:
• визначаємо кількість календарних днів
розрахункового періоду:
31 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (24 серпня — День Незалежності України)) +
+ 30 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (14 жовтня — День захисника України)) +
+ 30 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (25 грудня — Різдво Христове)) + (31 к. дн. –
2 к. дн. (1 січня — Новий рік та 7 січня —
Різдво Христове)) + 28 к. дн. +
+ (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день)) + (30 к. дн. –
1 к. дн. (8 квітня — Пасха)) + (31 к. дн. –
3 к. дн. (1 травня — День праці, 9 травня — День Перемоги та 27 травня — Трійця)) + (30 к. дн. – 1 к. дн. (28 червня —
День Конституції України)) = 354 к. дн.;
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• визначаємо середньоденну зарплату:
(102 000 грн + 4000,00 грн) ÷
÷ 354 к. дн. = 299,44 грн;
• визначаємо суму відпускних:
299,44 грн × 24 к. дн. = 7186,56 грн.
Працівник, якого прийнято на роботу 11.09.2017 р., з 09.07.2018 р.
йде у щорічну відпустку на 19 к. дн.
Загальна сума нарахованої йому зарплати за фактично відпрацьований період становить 97 142,85 грн. Крім того,
в лютому 2018 р. йому виплачено одноразову винагороду в розмірі 2000,00 грн
за підсумками роботи за 2017 р. Яка сума
річної винагороди включатиметься до
розрахунку відпускних?
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років
включається до середнього заробітку
шляхом додавання до заробітку кожного
місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за
попередній календарний рік (п. 3 Порядку
№ 100).
Розрахунковим періодом для обчислення
суми відпускних є 9 календарних місяців
(з 01.10.2017 р. по 30.06.2018 р.). Тому під
час розрахунку середнього заробітку сума
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річної винагороди враховуватиметься пропорційно кількості місяців у розрахунковому періоді, а саме:
(2000,00 грн ÷ 12 к. міс.) × 9 к. міс. =
= 1500,00 грн.
Загальна сума нарахованої зарплати за
період з 01.10.2017 р. по 30.06.2018 р. становить 90 000,00 грн.
Розраховуємо суму відпускних так:
• визначаємо кількість календарних днів
розрахункового періоду:
(31 к. дн. – 1 к. дн. (14 жовтня —
День захисника України)) + 30 к. дн. +
+ (31 к. дн. – 1 к. дн. (25 грудня — Різдво
Христове)) + (31 к. дн. – 2 к. дн. (1 січня –
Новий рік та 7 січня — Різдво Христове)) +
+ 28 к. дн. + (31 к. дн. – 1 к. дн. (8 березня — Міжнародний жіночий день)) +
+ (30 к. дн. – 1 к. дн. (8 квітня — Пасха)) +
+ (31 к. дн. – 3 к. дн. (1 травня — День
праці, 9 травня — День Перемоги та
27 травня — Трійця)) + (30 к. дн. – 1 к. дн.
(28 червня — День Конституції
України)) = 263 к. дн.;
• визначаємо середньоденну зарплату:
(90 000 грн + 1500,00 грн) ÷
÷ 263 к. днів = 347,91 грн;
• визначаємо суму відпускних:
347,91 грн × 19 к. дн. = 6610,29 грн.
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Сьогодні в рубриці:

ТОВ: упорядковуємо
відносини з керівником

c. 35

Галина ФОЛЬВАРОЧНА,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

ТОВ: упорядковуємо

відносини з керівником
ТОВ — таким скороченим найменуванням більшість називає
товариство з обмеженою відповідальністю. Згідно із законодавчими положеннями ТОВ — це засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений
на частки, розмір яких встановлюється статутом. У зв’язку із
нещодавніми змінами в червні набуде чинності новий закон,
спрямований забезпечити належне правове регулювання діяльності товариств. Відповіді на деякі запитання щодо роботи
керівника ТОВ, змін, що відбулися, та приведення статутних
документів у відповідність новому закону — у статті
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Н

а початку лютого Верховною Радою
України було ухвалено новий Закон
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від
06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі — Закон
№ 2275). Відповідно до ст. 94 Конституції
України закон набирає чинності через 10 днів
з дня його офіційного оприлюднення, якщо
інше не передбачено самим законом, але не
раніше дня його опублікування. Главою VІІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2275 передбачено, що закон набере
чинності через три місяці з дня його опуб
лікування. Оскільки днем його офіційного
опублікування є 17.03.2018 р., чинності Закон № 2275 набирає через три місяці, тобто
17.06.2018 р. З цієї дати Закон України «Про
господарські товариства» від 19.09.1991 р.
№ 1576-XII (далі — Закон № 1576) у частині,
що стосується товариств з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) та товариств
з додатковою відповідальністю втрачає чинність. Однак протягом року з 17.06.2018 р.
вищевказані товариства мають привести
положення своїх статутів у відповідність
до нового закону та провести державну реєстрацію відповідних змін. Це означає, що
положення старого статуту, якщо вони не
будуть змінені оперативно, протягом цього
року вважатимуться чинними. Зауважимо,
що протягом року державна реєстрація проводитиметься безкоштовно.
Також звертаємо увагу, що згадана норма
не стосується частини другої ст. 23 Закону
№ 2275, тобто питання щодо переходу частки
учасника до спадкоємця (правонаступника),
яка набере чинності через рік з дня набрання
чинності цим законом, тобто 17.06.2019 р.

Зміни щодо виконавчого органу
Змін у Законі № 2275 немало, проте
в контексті виконавчого органу товариства вони не кардинальні, але прописані
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детальніше. Як і було передбачено Законом № 1576, виконавчим органом ТОВ
може бути як «дирекція», яку очолює «генеральний директор» (якщо статутом не
передбачені інші назви), тобто в такому
разі він вважатиметься «колегіальним»,
так і «директор» (якщо також статутом не
передбачена інша назва), а отже — «одноосібний» виконавчий орган товариства. Однак слід зауважити, що ст. 39 Закону № 2275
встановлено більш чіткі норми стосовно
управління виконавчим органом поточною
діяльністю товариства. Статутом товариства
може бути передбачена інша назва виконавчого органу.
Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється
голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання
членів виконавчого органу та його голови
списком, кумулятивним голосуванням чи
в іншому порядку.
Одноосібний виконавчий орган (директор) або голова колегіального виконавчого
органу (генеральний директор) може діяти
від імені товариства без довіреності. Разом
з тим статут товариства може передбачати
можливість кожного або окремих членів
колегіального виконавчого органу діяти від
імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого
органу вчиняти дії від імені товариства без
довіреності виключно разом.
Повноваження одноосібного виконавчого органу (директора) чи голови колегіального виконавчого органу (генерального директора) можуть бути в будь-який час припинені
або він може бути тимчасово відсторонений
від виконання своїх повноважень. При цьому обирається новий одноосібний виконавчий орган чи голова колегіального виконавчого органу або тимчасово виконуючі їхні
обов’язки. У разі припинення повноважень
директора (генерального директора) договір
із ним автоматично припиняється.
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Окрім цих незначних змін Законом № 2275
запроваджено такі нововведення, як скасування обмеження кількості учасників товариства, відмова від детальної регламентації
змісту статуту, прийняття загальними зборами учасників рішення шляхом заочного
голосування або опитування тощо.
Слід також додати, що оскільки новим
Законом передбачено можливість створення
наглядової ради, згідно з п. 9 ст. 39 Закону
№ 2275 директор або член дирекції не можуть бути її членами.
Щодо трудових відносин з керівником
слід зазначити таке. Оскільки документом,
який містить права та обов’язки сторін, що
передбачені актами законодавства та статутом підприємства, як правило, є контракт,
з особою, яка очолюватиме товариство,
укладається такий вид трудового договору.
Але зауважимо, що під час приведення положень контракту керівника у відповідність
до Закону № 2275 до нього доцільно внести
зміни. Як відомо, це відбувається шляхом
укладення додаткової угоди до контракту.

Зміни щодо статуту
Основні зміни стосовно статуту товариств
пов’язані з вимогами до його змісту. Згідно
з частиною п’ятою ст. 11 Закону № 2275
у статуті товариства обов’язково зазначаються лише такі відомості:
• повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
• органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
• порядок вступу до товариства та виходу з нього.
До статуту товариства, за бажання учасників ТОВ, можуть бути внесені й інші відомості, що не суперечать закону.
Окрім цього, відповідно до частини другої ст. 11 Закону № 2275 перша редакція
статуту товариства підписується всіма його
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учасниками. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.
При цьому зміни до статуту товариства та
перша редакція статуту, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками,
які голосували за рішення про внесення таких
змін чи про затвердження першої редакції
статуту, або особою, уповноваженою на це
органом, який прийняв таке рішення, якщо
це передбачено статутом. Але якщо після
реорганізації господарського товариства обсяг корпоративних прав учасника стане вужчим, перша редакція статуту ТОВ, створеного в результаті реорганізації, приймається
одностайним рішенням всіх учасників.
Справжність підписів учасників або упов
новаженої особи в разі внесення змін до
статуту ТОВ або затвердження статуту ТОВ,
створеного в результаті реорганізації, також
засвідчуються нотаріально.

Контракт керівника
Насамперед зауважимо, що з керівником ТОВ можна укладати як трудовий договір, так і контракт. Але оскільки на практиці
застосовують саме контракт, порядок його
укладення та внесення змін до нього розглянемо детальніше.
Контракт — це особлива форма трудового договору. Вона передбачає можливість
встановлення за угодою сторін строку його
дії, прав, обов’язків і відповідальності сторін
(у т. ч. матеріальної), умов матеріального
забезпечення та організації праці працівника, умов розірвання договору, в т. ч. дост
роково.
У трудових відносинах застосування конт
рактної форми трудового договору ґрунтується на нормах ст. 21 та ст. 24 КЗпП.
Окрім цих положень, правила застосування
контрактної форми трудового договору врегульовано Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найман-
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ні) на роботу працівників, затвердженим
постановою КМУ від 19.03.1994 р. № 170
(далі — Положення № 170).
Згідно з вищевказаними нормами конт
ракт можна укладати лише у випадках, прямо
визначених законом. Законодавством не
передбачено обов’язкової для всіх типової
форми контракту. Щодо впорядкування трудових відносин з керівником товариства,
то в разі наймання керівника підприємства
з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк наймання, права,
обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови
звільнення з посади, інші умови наймання
за погодженням сторін (частина четверта
ст. 65 Господарського кодексу України).
Отже, у контракті передбачають усі умови,
які сторони вважають за необхідне в ньому
прописати. Оскільки контракт є формою
трудового договору, в ньому не можна передбачати норм, що погіршують становище
працівника порівняно з чинним законодавством. Це врегульовано п. 5 Положення
№ 170, а також ст. 9 КЗпП, де визначено, що
умови контракту, які погіршують становище
працівника порівняно з чинним законодавством, угодами та колективним договором,
вважаються недійсними.
Крім цього, розмір оплати праці за конт
рактом не може бути нижчим ніж передбачено чинним законодавством, угодами та
колективним договором (п. 11 Положення
№ 170), а тривалість відпустки керівника
не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників
(п. 15 Положення № 170).
Також п. 17 Положення № 170 визначено,
що в контракті можуть встановлюватися
додаткові, крім передбачених чинним законодавством, підстави його розірвання,
тобто додаткові підстави для звільнення керівника.
Стосовно прийняття керівника на роботу, то варто зауважити, що крім контракту
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необхідно видавати наказ, оскільки конт
ракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття працівника на
роботу з дня, встановленого в контракті за
угодою сторін. Тому, за загальним правилом,
укладення контракту має передувати прий
няттю на роботу, що врегульовано п. 9 Положення № 170. Крім того, працівник, яким
є керівник ТОВ, не може бути допущений
до роботи без повідомлення центральному
органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на
роботу в порядку, визначеному постановою
КМУ від 17.06.2015 р. № 413.
Щодо внесення змін та доповнень до
контракту, то, як було зазначено вище та як
правило, це здійснюється шляхом підписання
додаткових угод. Тож у разі змін у статуті,
які зачіпають інтереси, права та обов’язки
керівника ТОВ, до його контракту також
слід вносити зміни.

Приведення у відповідність
до КП назви посади
Загальновідомо, що записи в трудову
книжку про назву роботи, професії (посади),
на яку прийнято працівника, виконуються
відповідно до професійних назв, зазначених у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
(далі — КП).
Це правило врегульовано п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України і Міністерства соціального
захисту населення України від 29.07.1993 р.
№ 58, а також про це йдеться в розділі 3 «Ос
новні положення» КП, де чітко визначено,
що записи про роботу вносять в установле-
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ному порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б до КП.
Оскільки будь-яке підприємство очолює
його голова, він і вважається його керівником. У свою чергу, назви посад керівника,
залежно від того, є виконавчий орган колегіальним чи одноосібним, можуть бути
різними. Зазначений КП містить чимало назв
посад та їх кодів, що належать до керівних.
Їх можна знайти за видом діяльності та за
номером коду — покажчиком професійних
робіт за кодами професій (додаток А) та за
назвою професії, тобто в алфавітному порядку, які містяться в абетковому покажчику
професійних назв робіт (додаток Б).
Незважаючи на спосіб пошуку посад,
відповідно до галузевої належності до них
відносять такі:
• найуживаніша — директор (начальник, інший керівник) підприємства (код
КП 1210.1) тощо;
• директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (код
КП 1210.1);
• директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурноспортивної спрямованості (код КП 1210.1);
• директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського (код КП 1311);
• директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного (код КП 1312);
• директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) (код КП 1312);
• директор (керівник) малого будівельного підприємства (код КП 1313);
• директор (керівник) малої торговельної
фірми (код КП 1314);
• директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського) (код
КП 1316);
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• директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти,
культури тощо) (код КП 1319) тощо.
Окрім цього, як було вказано вище, одноосібно очолювати ТОВ може особа і з іншою назвою посади, що передбачена статутом та КП. Наприклад, відповідно до КП
можна обрати посади: голова товариства
(код КП 1210.1), керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення (код КП 1210.1), керуючий готельним
господарством (код КП 1210.1) та інші.
Якщо підприємство має чітку галузеву
належність, для відповідності законодавству
в статутах, наказах та трудових книжках
працівників має відображатися посада, що
передбачена КП.
У разі встановленого статутом колегіального виконавчого органу товариства
його головою є генеральний директор (або
інша назва посади, передбачена статутом).
Зауважимо, що професійну назву роботи
«генеральний директор» (код КП 1210.1) зас
тосовують лише в тому разі, коли є об’єднання підприємств (асоціація, корпорація,
концерн, радіокомпанія, телекомпанія,
телерадіокомпанія, телерадіо-, інформаційне агентство тощо).
Тому якщо згідно з новим статутом виконавчий орган товариства, який здійснює
управління його поточною діяльністю, змінив
свій статус з одноосібного на колегіальний,
це тягне за собою зміну назви посади керівника, який його очолює.
Порядок перейменування посад у цій
статті не розглядається, але в разі таких
змін зважайте на зміну істотних умов праці
працівника, який обіймає керівну посаду.
Адже в такому разі, на думку автора, про
ці зміни його потрібно буде попереджати
за два місяці.
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Додаток

Зразок наказу про перейменування посади1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРИШТАЛЬ»
НАКАЗ
04.06.2018

м. Львів

№ 2-К

Про перейменування посади
Для приведення професійної назви роботи у відповідність до Національного
класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, введеного в дію
з 01.10.2010 р.
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати посаду «Директор підприємства», яку обіймає Герус В. П., на
«Президент концерну».
2. Начальнику відділу кадрів Кащенко Т. М. внести зміни до трудової книжки, особової картки та інших облікових документів.
<…>

Зразок внесення змін до трудової книжки

15

04

06 2018 Посаду «Директор підприємства» перейменовано
на «Президент концерну» для приведення
у відповідність до Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Наказ
від 04.06.2018
№ 2-К

1 Такий наказ видається, якщо назва посади не відповідає її найменуванню у КП, незалежно від набрання чинності новим Законом № 2275.
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Сьогодні в рубриці:

Підсумований облік
робочого часу:
документування
з питань оплати праці

с. 41

Станислав СОЛОМОНОВ,
консультант по вопросам организации труда и заработной платы

Суммированный

учет рабочего времени:
документирование по
вопросам оплаты труда
В предыдущем номере были рассмотрены вопросы регулирования оплаты труда при суммированном учете рабочего
времени в сравнении с поденным учетом. В этой статье
автор уделяет внимание документированию принимаемых
решений
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В

  приложении 1 на примере предприятия отрасли хлебопродуктов приводятся фрагменты коллективного договора
с нормами об особенностях в оплате труда
при суммированном учете рабочего времени. В этом фрагменте представлен принятый
порядок подсчета сверхурочных часов
работы, исчисления часовых тарифных ставок для работников, получающих месячные
оклады, при оплате сверхурочных часов,
а также оплата работы в праздничные (нерабочие) и выходные дни, в ночное время.
Заметим, что ст. 106 КЗоТ при суммированном учете рабочего времени прямо
не предусматривает по окончании каждого месяца оплачивать сверхурочные
работы, выполненные в отдельные дни
в исключительных случаях (ст. 62 КЗоТ).
Поэтому в коллективном договоре может и
не предусматриваться ежемесячная оплата
такой сверхурочной работы, и для этой
оплаты может устанавливаться общий срок
оплаты сверхурочных работ по окончании
учетного периода (п. 10 Методрекомендаций № 138).
Напомним, что согласно ст. 106 КЗоТ
сверхурочными считаются работы сверх
установленной продолжительности рабочего
дня (ст. 52, 53 и 61 КЗоТ). Работодатель может применять сверхурочные работы только
в исключительных случаях, определяемых
законодательством и в части третьей настоящей статьи, в частности:
• при проведении работ, необходимых
для обороны страны, а также предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного устранения их последствий;
• при проведении общественно необходимых работ по водоснабжению, газо
снабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для устранения
случайных или неожиданных обстоятельств,
нарушающих правильное их функционирование;
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• при необходимости закончить начатую
работу, которая вследствие непредвиденных
обстоятельств или случайной задержки по
техническим условиям производства не
могла быть закончена в нормальное рабочее
время, когда прекращение ее может привести к порче или гибели государственного или
общественного имущества, а также в случае
необходимости неотложного ремонта машин, станков или другого оборудования, когда неисправность их вызывает прекращение
работ для значительного числа трудящихся;
• при необходимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ с целью недопущения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения;
• для продолжения работы при неявке
работника, если работа не допускает перерыва; в этих случаях собственник или уполномоченный им орган обязан немедленно
принять меры к замене сменщика другим
работником.
В приложениях 2, 3, 4 на примере условного
предприятия отрасли хлебопродуктов приводятся примеры приказов о ряде выплат по
оплате труда при поденном и суммированном
учете рабочего времени с учетом особенностей их расчета при суммированном учете.
Использованные в разработке как исходные
данные виды оплаты труда по профессиям
(почасово и по месячным окладам) определены согласно нормативному для предприятий
отрасли Отраслевому соглашению.
В приложении 2 — пример общего приказа о ежемесячной оплате работы в ночное
и сверхурочное время, в праздничные и выходные дни. В приказе не упоминается о работе в нерабочие дни (дни религиозных
праздников — ст. 73 КЗоТ), поскольку в марте
2018 г. таких праздников нет. Приказ общий,
потому что при поденном и суммированном
учете рабочего времени оплата этих работ
производится по окончании календарного
месяца.
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В приложениях № 1 и № 2 к приказу
схемы расчетов доплат в зависимости от
применяемых систем оплаты труда (почасово и по месячным окладам) разработаны
согласно законодательным нормам (соответственно ст. 108, 107 и 72 КЗоТ) и нормам коллективного договора (в т. ч., к приме
ру, 30 % доплаты за работу в ночное время).
Специфика расчета доплат учитывает режимы рабочего времени — поденный и суммированный учет. Расчет доплат за работу
в ночное время (приложение № 1 к приказу) проводится при суммированном учете;
при поденном учете работ в ночное время
в условном примере нет.
В таблицах приложений представлен весь
ход расчетов по нормативным вариантам
исходных данных:
• по часовым ставкам, по сдельному заработку, по месячному окладу;
• с определением часовых тарифных
ставок по месячным окладам исходя из
месячной календарной нормы продолжительности рабочего времени при поденном
учете и месячной нормы по утвержденному графику работы при суммированном
учете;
• с подсчетом часов работы в праздничный и выходной день — в пределах и сверх
календарной нормы рабочего времени.
В приложении 3 приводится пример
приказа об оплате по окончании учетного
периода сверхурочных часов работы при
суммированном учете рабочего времени.
В приказе учитывается (приложения № 1
и № 2 к приказу) два вида оплаты труда (при
установленных часовых ставках и установленных месячных окладах) и указывается
занятость работника в учетном периоде
(весь период или частично).
В расчете размера выплат за сверхурочную работу (приложение № 2 к приказу)
представлены четыре случая, когда работы,
оплаченные в двойном размере (графа 10
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приложения), меньше общего количества
сверхурочных часов, равны ему, больше
его или просто не проводились. С учетом
этого и рассчитывается количество оплачиваемых сверхурочных часов работы: из
общего количества сверхурочных часов
вычитается их количество, уже оплаченное
в двойном размере (как работы в праздничные, выходные дни сверх месячной нормы
и как сверхурочная работа, выполненная
в исключительных случаях, ст. 62 КЗоТ).
В приложении 4 — пример приказа о выплате доплат до уровня минимальной заработной платы.
В расчете доплат до уровня минимальной заработной платы (приложение к приказу) два раздела расчета: при поденном
и суммированном учете рабочего времени.
В примерах расчетов представлены случаи
оплаты труда по месячным окладам. Видны
особенности этого расчета при суммированном учете рабочего времени. Особенность
в том, что размер минимальной заработной
платы пропорционально выполненной норме труда (графа 4 приложения к приказу)
определяется делением минимальной заработной платы на норму часов по графику
работы (так определяется часовая тарифная
ставка) и далее умножением частного от
деления на количество отработанных часов
в пределах месячной нормы.
В расчете доплат не показано формирование минимальной заработной платы
по часовым ставкам. Этот расчет проще
по сравнению с применением месячных
окладов: фактически отработанное время за
месяц умножается на размер минимальной
зарплаты в почасовом размере — 22,41 грн
в 2018 г. Но в расчете фактически отработанное время не должно превышать месячную
норму продолжительности рабочего времени,
а также календарную при поденном учете
и утвержденную по графикам работы при
суммированном учете.
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Приложение 1
Фрагменты коллективного договора с нормами об особенностях
оплаты труда при суммированном учете рабочего времени
Коллективный договор
Публичного акционерного общества
«Запорожский элеватор» на 2018 г.
(фрагмент)
Раздел II
Обязательства стороны Работодателя
<…>
4. По трудовым отношениям, рабочему времени и времени отдыха.
<…>
4.4. Суммированный учет рабочего времени.
<…>
4.4.7. Количество сверхурочных часов работы, выполненной в отдельные дни
месяца в исключительных случаях, предусмотренных ст. 62 КЗоТ, подсчитывать
и оплачивать по окончании каждого месяца.
4.4.8. Общее количество сверхурочных часов за учетный период определять
как разность между фактически отработанным временем и расчетной нормой за
этот период. При этом не учитывать как уже оплаченную в двойном размере работу
в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ), проведенную сверх установленной на
предприятии месячной нормы рабочего времени за учетный период, а также работу,
выполненную в отдельные дни учетного периода, сверхурочно в исключительных
случаях (ст. 62 КЗоТ).
<…>
5. Об оплате труда и техническом нормировании.
<…>
5.6. Тарифная система.
<…>
5.6.8. Для работников, получающих месячные оклады, при поденном учете рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять делением месячного оклада на
календарную месячную норму рабочего времени.
5.6.9. Работникам, получающим месячные оклады, при суммированном учете
рабочего времени часовую тарифную ставку исчислять:
— по окончании месяца для оплаты работы, в т. ч. в праздничные (нерабочие),
выходные дни, в ночное время и сверхурочной в исключительных случаях (ст. 62
КЗоТ), делением месячного оклада на норму продолжительности рабочего времени
по утвержденному для структурного подразделения графику работы соответствующего месяца;
— по окончании учетного периода для оплаты сверхурочных часов делением
месячного оклада по последнему месяцу учетного периода на среднемесячную календарную норму продолжительности рабочего времени за учетный период.
<…>
5.8. Гарантии и компенсации.
<…>
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5.8.2. При суммированном учете рабочего времени оплачивать работу в сверхурочное время в размерах и с соблюдением требований, предусмотренных законодательством и коллективным договором.
Коллективный договор подписали:
От Стороны Работодателя
Председатель правления
Козак Д. И. Козак

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

Приложение 2
Пример приказа об оплате в течение учетного периода работы
в ночное и сверхурочное время, в праздничные (нерабочие), выходные дни
(при поденном и суммированном учете рабочего времени)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
05.04.2018

г. Запорожье

№ 36-ОД

Об оплате работы в ночное и сверхурочное время,
праздничные и выходные дни за март 2018 г.
Руководствуясь трудовым законодательством и Коллективным договором на
2018 г. в части оплаты труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет доплат работникам предприятия за работу в ночное время
и сверхурочное время, в праздничные и выходные дни за март 2018 г. — соответственно приложения № 1 и № 2 к приказу.
1.1. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить выплату начисленных сумм
одновременно с заработной платой за март 2018 г.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 04.04.2018 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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3

Главный экономист

2325

2

Ломов Г. А., уборщик
производственных помещений
и т. д.

1

1

Голуб

160

4

норма рабочего
времени по
графику

Установлено
месячный
оклад, грн

№
п/п

17,24

3

Установленная
часовая ставка, грн

Фамилия, инициалы и
профессия (должность)
работника

Таблица 2. При оплате по месячным окладам.

1

2

1

Бабич О. И., аппаратчик обработки
зерна IV разряда
и т. д.

Фамилия, инициалы и профессия
(должность) работника

№
п/п

Таблица 1. При оплате труда по часовым ставкам.

14,53

5

Часовая
тарифная
ставка, грн
(гр. 3 ÷ гр. 4)

42

4

36

Т. П. Голуб

156,92

7

Размер доплаты,
грн
(гр. 5 × гр. 6 × 0,3)

217,22

5

Размер доплаты, грн
(гр. 3 × гр. 4 × 0.3)

Отработано
в ночное
время,
часов
6

Отработано в ночное
время, часов

Расчет доплат за работу в ночное время работникам предприятия за март 2018 г.
при суммированном учете рабочего времени

Приложение № 1 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 05.04.2018 г. № 36-ОД
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11 (8-го)

×

2

1

При поденном учете (с месячной календарной нормой
продолжительность рабочего
времени на март 2018 г. —
167 часов)

Фамилия, инициалы и профессия
(должность) работника

№
п/п

3

месячный
оклад,
грн

4

месячная
расчетная
норма
рабочего
времени,
часов

5

месячная
норма
рабочего
времени
по графику,
часов

Установлены:

6

календарной
нормы
рабочего
времени
(гр. 3 ÷
÷ 167)

7

нормы
рабочего
времени
по графику
(гр. 3 ÷
÷ гр. 5)

Часовая
тарифная ставка
(грн) исходя из:

11 (8-го)

17,24

8

всего

9

10

сверх
в
расчет- праздной
ничные,
нормы выход(гр. 8 – ные дни
– гр. 4) (числа
месяца) и
сверхурочно

из них:

Фактически отработано
за месяц, часов

340,67

×

(гр. 3 × гр. 4)
189,64
340,67

Доплата
(при оплате
в двойном
размере)
6

12

одинарной
часовой
ставки
(за часы
в пределах
нормы)

(гр. 6 ×
(гр. 6 ×
× гр. 10 ×
× гр. 10)
× 2)

11

двойной
часовой
ставки
(за часы
сверх
нормы)

Доплата сверх оклада
(грн) исходя из:

УстановОтработано часов
Сдельный заработок,
ленная
в праздничные, выходные начисленный за работу
часовая
дни (числа месяца)
в праздничный и
ставка, грн
и сверхурочно
выходной день, грн
3
4
5

Таблица 2. При оплате труда по месячным окладам.

2

2

Бабич О. И., аппаратчик обработки зерна IV разряда, почасовик
Снежко В. И., грузчик, сдельщик
и т. д.

1

Фамилия, инициалы
и профессия (должность)
работника

1

№
п/п

Таблица 1. При оплате труда по часовым ставкам и сдельным расценкам (при поденном и суммированном учете
рабочего времени).

Расчет доплат за работу в праздничные и выходные дни (без отгулов)
работникам предприятия за март 2018 г.

Приложение № 2 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 05.04.2018 г. № 36-ОД
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Ломов Г. А., уборщик
производственных помещений

При суммированном учете

и т. д.

2325

2600

3

2

Ищенко П. С., кладовщик

месячный
оклад,
грн

Фамилия, инициалы и профессия
(должность) работника

167

135

4

175

×

5

месячная
норма
рабочего
времени
по графику,
часов

Голуб

×

15,57

6

календарной
нормы
рабочего
времени
(гр. 3 ÷
÷ 167)

135

8

всего

–

9

в т. ч.:

11
(8-го)

8
(8-го)

10

сверх
в
расчет- праздной
ничные,
нормы выход(гр. 8 – ные дни
– гр. 4) (числа
месяца) и
сверхурочно

из них:

Фактически отработано
за месяц, часов

2—
в пределах
нормы

13,29
9
9—
(2325 ÷ 176 (17 – сверх
÷ 175)
– 167) нормы

×

7

нормы
рабочего
времени
по графику
(гр. 3 ÷
÷ гр. 5)

Часовая
тарифная ставка
(грн) исходя из:

124,56

12

одинарной
часовой
ставки
(за часы
в пределах
нормы)

239,22
(13,29 ×
× 9 × 2)

Т. П. Голуб

26,58
(13,29 ×
× 2)

(гр. 7 ×
(гр. 7 ×
× гр. 10 ×
× гр. 10)
× 2)

–

11

двойной
часовой
ставки
(за часы
сверх
нормы)

Доплата сверх оклада
(грн) исходя из:
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Главный экономист

1

1

1

№
п/п

месячная
расчетная
норма
рабочего
времени,
часов

Установлены:
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Приложение 3
Пример приказа об оплате по окончании учетного периода
сверхурочных часов работы при суммированном учете рабочего времени
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
06.04.2018

г. Запорожье

№ 37-ОД

Об оплате сверхурочной работы
при суммированном учете рабочего времени за I квартал 2018 г.
Руководствуясь действующим законодательством об оплате труда и Коллективным
договором на 2018 г. в части организации суммированного учета рабочего времени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить для работников предприятия расчетную норму продолжительности
рабочего времени и отклонения фактически отработанного времени от нормативного по календарю 40-часовой 5-дневной рабочей недели за I квартал 2018 г. при
суммированном учете рабочего времени — приложение № 1 к приказу.
2. Утвердить расчет размера оплаты работникам предприятия за сверхурочную
работу при суммированном учете рабочего времени за I квартал 2018 г. — приложение № 2 к приказу.
3. Главному бухгалтеру Светловой В. В. обеспечить выплату за сверхурочную
работу в I квартале 2018 г. одновременно с заработной платой за март 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного экономиста
Голуб Т. П.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 05.04.2018 г.
с проектом приказа.
Председатель правления

Козак

Д. И. Козак
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1

Главный экономист

4

3

2

1

2

№
п/п

Бабич О. И
(весь квартал)
Снежко В. И.
(весь квартал)
Гладкий В. И.
(весь квартал)
Ломов Г. А.
(февраль и март)

Фамилия,
инициалы
работника,
время работы
в учетном
периоде

327

495

495

495

3

Календарная
норма
рабочих
часов

-

-

-

127

-

-

-

-

-

-

-

-

Голуб

16

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

16

24

-

127

311

471

495

368

322

482

506

390

+ 11

+ 11

+ 11

+ 22

13

Отклонение
(гр. 12 –
– гр. 11)

Т. П. Голуб

Часы неявок по календарю 5-дневной 40-часовой
рабочей недели
РасОтпуска
Факчетная
неявки,
тичесбез
норма
по
развсего часов ки отрасохбо- решенежесоботано
неяпо
ране- лез(гр. 3 –
ные
годциальвок – гр. 10) часов
учебе
ния
ни
законые
ные
зарном
платы
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Расчетная норма продолжительности рабочего времени и отклонения фактически
отработанного времени от нормативного при суммированном учете рабочего времени
по календарю 5-дневной 40-часовой рабочей недели
за I квартал 2018 г.

Приложение № 1 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 06.04.2018 г. № 37-ОД
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2

Почасовая
повременная
Бабич О. И., аппаратчик
обработки зерна
ІV разряда
и т. д.
Сдельная (исходя
из часовой ставки или
месячного оклада)
Снежко В. И., грузчик,
на вагонных работах
с вредными условиями
труда
и т. д.
×

3953

×

4

17,24

3

месячный
оклад,
грн

×

6

23,96
(3953 ÷
(495 ÷
÷ 165)
÷ 3)

165

×

5

495

368

7

506

390

8

11

22

9

11

9

10

–

13

11

–

(гр. 3 или гр. 6 ×
× гр. 11 × 2)

448,24

(гр. 3 ×
× гр. 11 × 2)

12

РасОтработано часов за квартал:
четная
норсверхуже
ма
Оплата
уроч- за сверхурочную
каленоплачасовая часов
сверхных
дарченза
работу
ставка
урочопланая
ных
(гр. 4 ÷ учет- всего
ных
чиваенорв
двой÷ гр. 5), ный
(гр. 8 –
мых
ма,
ном
пегрн
– гр. 7)
(гр. 9 –
часов
разриод
1
мере – гр. 10)

Среднемесячная
за учетный
период:

1 Часы, отработанные в праздничные (нерабочие), выходные дни и сверхурочно в исключительных случаях (ст. 62 КЗоТ).

1

1

1

№
п/п

Оплата по часовым
ставкам повременщиков
с учетом систем оплаты
труда, Ф. И. О., профессия часо(должность) работника,
вая
занятость в учетном
ставпериоде
ка,
грн

Установлена:

Расчет размера оплаты работникам предприятия за сверхурочную работу
при суммированном учете рабочего времени за учетный период I квартал 2018 г.

Приложение № 2 к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 06.04.2018 г. № 37-ОД
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2

Ломов Г. А., уборщик
производственных
помещений (учетный
период — февраль и
март)
и т. д.

Гладкий В. И., уборщик
производственных
помещений (учетный
период — квартал)

Повременная
с оплатой по месячным
окладам

–

–

3

2325

6

14,22

Голуб

(327 ÷ (2325 ÷
÷ 2) ÷ 163,5)

163,5

165

5

14,09
(495 ÷
2325
÷ 3) (2325 ÷
÷ 165)

4

месячный
оклад,
грн

311

471

7

322

482

8

11

11

9

–

22

10

11

–

11

Т. П. Голуб

312,84

–

(гр. 6 ×
× гр. 11 × 2)

12

РасОтработано часов за квартал:
четная
норсверхуже
ма
Оплата
уроч- за сверхурочную
каленоплачасовая часов
сверхных
дарченза
работу
ставка
урочопланая
ных
(гр. 4 ÷ учет- всего
ных
норв двой- чивае÷ гр. 5), ный
(гр. 8 –
мых
ма,
ном
пегрн
– гр. 7)
(гр. 9 –
часов
разриод
мере1 – гр. 10)

Среднемесячная
за учетный
период:

ОРГАНІЗАЦІЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАЦІ

Главный экономист

2

1

1

№
п/п

Оплата по часовым
ставкам повременщиков
с учетом систем оплаты
труда, Ф. И. О., профессия часо(должность) работника,
вая
занятость в учетном
ставпериоде
ка,
грн

Установлена:
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Приложение 4
Пример приказа о выплате доплат до уровня минимальной заработной платы
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИКАЗ
06.04.2018

г. Запорожье

№ 38-ОД

О выплате доплат до уровня
минимальной заработной платы
В соответствии с приказом по предприятию «Об упорядочении расчетов доплат
до уровня минимальной заработной платы» от 11.01.2018 г. № 08-ОД и с учетом размера законодательно установленной минимальной заработной платы с 01.01.2018 г.
3723 грн в месяц и 22,41 грн в час
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить расчет доплат за март 2018 г. отдельным работникам предприятия
до уровня минимальной заработной платы — приложение к приказу.
2. Бухгалтерии предприятия в апреле 2018 г. произвести выплату доплат до
уровня минимальной заработной платы за март 2018 г. одновременно с выплатой
зарплаты за этот месяц.
Основание: докладная записка главного экономиста Голуб Т. П. от 05.04.2018 г.
с проектом приказа.

Директор

Козак

Д. И. Козак
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Голуб

Т. П. Голуб
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Главный экономист

1

1

1

Отработка
часов:
— по месячной
норме (при
поденном
Ф. И. О.,
профессия, учете —
№
форма
календарной,
п/п
оплаты труда при суммироработника
ванном учете —
по графику
работы),
— фактически
за месяц

Составляющие расчета и порядок их исчисления:
Минимальная зарплата (грн)
Начисленная зарплата (грн)
в размере, пропорциональном
по расчетно-платежной ведомости
Доплаты
выполненной норме труда:
за вычетом выплат:
до мини— по месячному окладу (3723 грн:
— относящихся к фонду оплаты труда
мальной
месячную по виду учета рабочего
(по договорам подряда и за
зарплаты
времени норму часов × фактически неотработанное оплаченное время);
(гр. 4 –
отработанное время в пределах
— не относящихся к фонду оплаты труда;
– гр. 5)
месячной нормы);
— по доплатам за работу с вредными
грн
— по часовым ставкам (фактически условиями труда, в ночное и сверхурочное
отработанное время в пределах
время, за разъездной характер работ и
месячной по виду учета рабочего
по премиям к праздничным и юбилейным
времени нормы × 22,41 грн)
датам
2
3
4
5
6
I. При поденном учете рабочего времени на 5-дневке с 40-часовой рабочей неделей (с нормой продолжительности
рабочего времени в марте 2018 г. — 167 часов)
Ищенко П. С., По норме —167. По месячному окладу — 2600,00.
Начислено 3022,15.
487,46
кладовщик
Факт — 135
Минимальная зарплата: 3009,61
Вычеты:
(3009,61 –
(4 дня отпуска
— премия к юбилейной дате — 500,00.
(3723 ÷ 167 × 135)
– 2552,15)
без содержания,
Начислено с учетом корректировки:
167 – 32)
2522,15 (3022,15 – 500,00)
…
II. При суммированном учете рабочего времени
Ломов Г. А.,
По норме — 175 По месячному окладу — 2325,00.
Начислено 3274,96.
917,80
уборщик
(по графику
Минимальная зарплата: 3723,00
Вычеты:
(3723,00 –
производработы).
(3723 ÷ 175 × 175)
— доплата за работу в ночное время: 156,92; – 2805,20)
ственных
Факт — 176
— оплата сверхурочной работы
помещений
за I квартал 2018 г. — 312,84.
Начислено с учетом корректировки:
2805,20
(3274,96 – 156,92 – 312,84)
…

Расчет доплат отдельным работникам предприятия
до уровня минимальной заработной платы за март 2018 г.

Приложение к приказу
по ПАО «Запорожский элеватор»
от 06.04.2018 г. № 38-ОД
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ОПЛАТА ПРАЦі

Сьогодні в рубриці:

Індексація та компенсація
грошових доходів

c. 55

Ніна ПІДЛУЖНА,
керівник експертної групи з питань рівня життя та соціальних
стандартів Директорату стратегічного планування, координації
політики та євроінтеграції Мінсоцполітики

Індексація

та компенсація
грошових доходів
У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів
громадян у червні 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
в травні та червні 2018 р. наведена в таб
лиці 1.
Таблиця 1
Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації в травні та червні 2018 р.
Базові місяці
(місяці підвищення
тарифних ставок
(окладів))

Місяці
травень

червень

У разі підвищення доходів,
тобто якщо базовими місяцями були
у 2017 році
січень
14,0
14,0
лютий
15,2
15,2
березень
10,9
10,9
квітень
9,9
9,9
травень
10,7
10,7
червень
6,8
6,8
липень
6,6
6,6
серпень
6,7
6,7
вересень
6,7
6,7
жовтень
3,4
3,4
листопад
3,4
3,4
грудень
3,5
3,5
у 2018 році
січень
—
—
лютий
—
—
березень
—
—
квітень
—
—
травень
—
—

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

101,5 100,9 101,1 100,8

лютий

березень

квітень

травень

червень

жов- листо- грутень
пад день

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів
У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2017 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати в травні 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 – квітень 2018 р. ІСЦ становив 102,8 % (1,009 × 1,011 × 1,008 × 100), тобто
не перевищив порогу індексації (103 %), тому в червні 2018 р. індексація нараховується
також на величину приросту ІСЦ — 14 %.
Припустимо, що заробітна плата за травень 2018 р. становить 5000,00 грн. Індексації
підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(у травні – червні 2018 р. — 1762,00 грн).
Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2017 р., величина приросту
ІСЦ, на яку має здійснюватись індексація в травні 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 індексу споживчих
цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення
суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Державної
служби статистики України) за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих
цін у місяці, за який виплачується дохід, до
розрахунку не включається.
У разі виплати в травні 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 в травні 2018 р.
Місяць
2014

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

138,1
136,6
131,6
124,2
116,0
113,8
113,0
111,3
105,3
100,5
96,8
91,0

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

85,3
76,0
58,8
39,3
36,3
35,8
37,1
38,2
35,1
36,9
34,2
33,3

32,1
32,6
31,3
26,9
26,8
27,0
27,1
27,5
25,3
21,9
19,7
18,6

17,3
16,2
14,1
13,1
11,7
9,9
9,7
9,8
7,6
6,4
5,4
4,4

2018

2,8
1,9
0,8

ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
Нарахований, але не виплачений у січні 2016 р. грошовий дохід у сумі 2850,00 грн (після
утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в травні 2018 р.
Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2016 р. –
квітень 2018 р.), за січень 2016 р. становить 32,1 %.
Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 2850 грн × 32,1 ÷ 100 = 914,85 грн.
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Сьогодні в рубриці:
Медичні огляди
працівників

c. 59

Спецодяг не повернуто
під час звільнення:
податкові наслідки

c. 66

Телефонні розмови:
деякі аспекти визначення
c. 70
додаткового блага
Придбання ТМЦ за власні
кошти: ПДФО (не)
c. 74
оподатковувати

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

Медичні

огляди працівників

Працівники мають право на належні, безпечні та здорові
умови праці. Одним із засобів правового забезпечення
охорони праці на підприємстві є здійснення роботодавцем медичного огляду працівників. Про те, хто з них має
обов’язково проходити медичні огляди, як організувати їх
проведення, правильно оформити документально та відобразити в обліку — у статті
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М

едичні огляди працівників можуть
бути обов’язковими (передбачені
законодавством) та необов’язковими (проводяться за рішенням роботодавця).
У статті йтиметься про обов’язкові медичні
огляди працівників, які передбачені нормами:
• трудового законодавства — КЗпП, Закону України «Про охорону праці» від
14.10.1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
• санітарного законодавства — Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III
(далі — Закон № 1645), Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
№ 4004-XII (далі — Закон № 4004).

Групи медичних оглядів
Проаналізувавши норми вищевказаних
законів, можна відзначити, що в одних випадках медичні огляди проводяться в межах
заходів з охорони праці, а в інших — для профілактики нерозповсюдження інфекційних
хвороб працівниками, які контактують із
населенням. У зв’язку з цим медичні огляди
можна умовно поділити на дві групи: «трудові» та профілактичні.
«Трудові» медичні огляди згідно зі ст. 169
КЗпП та ст. 17 Закону № 2694 мають проходити працівники:
• зайняті на:
важких роботах;
роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
роботах, де є потреба у професійному
доборі;
• віком до 21 року, незалежно від їхньої
професії та здійснюваного виду діяльності.
Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового
процесу, під час роботи з якими обов’язкові
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попередній (періодичні) медичні огляди працівників, наведено в додатку 4 до Порядку
проведення медичних оглядів працівників
певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України
від 21.05.2007 р. № 246 (далі — Порядок
№ 246), а Перелік робіт, для виконання яких
обов’язковий медогляд, — у додатку 5 до цього Порядку.
Згідно з цими документами до шкідливих та небезпечних факторів виробничого
середовища та трудового процесу належать,
зокрема, хімічні речовини та їх сполуки
й суміші, промислові аерозолі, біологічні
фактори (біостимулятори, інфікований матеріал тощо), фізичне перенавантаження
та перенапруження окремих органів і систем. А роботами зі шкідливими та небезпечними умовами праці вважаються роботи на
висоті, верхолазні, усі види підземних робіт,
роботи в нафтовій та газовій промисловості,
на гідрометеорологічних станціях, роботи
в аварійно-рятувальних службах, будівельні
роботи тощо.
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджено спільним наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р. № 263/121. До
нього входять частково види робіт, зазначені
в додатку 5 до Порядку № 246 (усі види підземних робіт, роботи на висоті, верхолазні,
аварійно-рятувальні роботи тощо), а також
роботи, пов’язані з управлінням наземним,
підземним, повітряним і водним транспортом (водії, пілоти, машиністи) та нервовоемоційним напруженням (авіадиспетчери,
диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних
систем), роботи, які безпосередньо пов’язані
з виробництвом чорних та кольорових металів та інші.
Профілактичні медичні огляди повинні
проходити працівники окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких
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пов’язана з обслуговуванням населення і
може призвести до поширення інфекційних хвороб (ст. 21 Закону № 1645 та ст. 26
Закону № 4004).
Дізнатися про те, працівники яких саме
професій, виробництв та організацій підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, можна з Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого
постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559
(далі — Перелік № 559). До них, зокрема,
належать працівники підприємств харчової
промисловості, громадського харчування
і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, пологових будинків,
дошкільних і навчально-виховних закладів,
об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення
і може спричинити поширення інфекційних
захворювань.
Особливістю є те, що працівники, які підлягають профілактичним оглядам, повинні
мати особисту медичну книжку.

Види медичних оглядів
Законодавство визначає такі види медичних оглядів:
• попередній;
• періодичний;
• позачерговий.
Попередній медичний огляд (частина
перша ст. 17 Закону № 2694, частина перша
ст. 21 Закону № 1645, п. 1.4 Порядку № 246,
п. 1 Порядку № 559) проводиться під час
прийняття працівника на роботу. Його метою є реєстрація об’єктивних показників
здоров’я працівника, визначення стану його
здоров’я та можливості виконання професійних обов’язків в умовах дії конкретних
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шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу без подальшого погіршення
такого стану. Також під час попереднього
медогляду виявляються професійні захворювання (отруєння), які виникали раніше
під час роботи на попередніх виробництвах,
щоб запобігти їх появі.
Періодичні медичні огляди (частина
перша ст. 17 Закону № 2694, частина перша
ст. 21 Закону № 1645, п. 1.5 Порядку № 246,
п. 1 Порядку № 559) проводяться протягом трудової діяльності працівника. Метою
проведення періодичних медичних оглядів
є (п. 1.5 Порядку № 246):
• своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань
(отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
• спостереження за станом їх здоров’я
в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
• вирішення питання щодо можливості
окремих працівників продовжувати роботу
в умовах дії зазначених факторів;
• розробка та проведення лікувальнопрофілактичних та реабілітаційних заходів
для працівників, які віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
• проведення відповідних оздоровчих
заходів.
Терміни проведення таких оглядів встановлюються Міністерством охорони здоров’я. Виходячи з даних додатку 4 до Порядку
№ 246, зазвичай періодичні медичні огляди
працівники проходять не рідше ніж раз на рік
або раз на два роки (графа 3 по всій таблиці
додатку), але на деяких роботах працівники
повинні проходити їх раз на півроку.
Позачергові медичні огляди (частина
третя ст. 17 Закону № 2694, частина третя ст. 21
Закону № 1645, частина третя ст. 26 Закону
№ 4004, п. 3 Порядку № 559) проводяться з ініціативи працівника або роботодавця, а також з ініціативи головного державного санітарного лікаря.
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Підставою для проведення позачергового
медичного огляду може бути:
• заява працівника, який вважає, що
погіршення стану його здоров’я пов’язане
з умовами праці;
• доповідна (службова) записка керівника структурного підрозділу, де працює
працівник, стан здоров’я якого не дає йому
змоги виконувати свої трудові обов’язки;
• відповідне рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняте за поданням головного
державного санітарного лікаря.
За організацію всіх зазначених медичних оглядів, своєчасність їх проходження
працівниками, допуск останніх до роботи
без наявності необхідного медичного вис
новку відповідальність несе роботодавець.
Також він зобов’язаний за власний рахунок
оплатити вартість медичних оглядів та дотримуватися норм КЗпП.

Організація та порядок
проведення медоглядів
Хоча порядки проведення «трудового» та
профілактичного медичних оглядів регулюються різними нормативними документами
(«трудові» медичні огляди — Порядком № 246,
а профілактичні — Порядком № 559 та Правилами № 280), в цілому вони схожі.
«Трудовий» медичний огляд
Щоб визначити категорії працівників, які
підлягають попередньому (періодичному)
медичному огляду, насамперед потрібно
з’ясувати, чи є шкідливі й небезпечні фактори виробничого середовища та трудового
процесу на конкретних робочих місцях. Для
цього на підприємстві проводяться лабораторні дослідження умов праці на робочих
місцях (п. 3.1 Порядку № 246).
За результатами досліджень стають відомі категорії працівників, які підлягають
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попередньому (періодичному) медичному
огляду: дані щодо цих працівників, оформлені у вигляді заявки, роботодавець подає до
санітарно-епідеміологічної служби (далі —
СЕС). Заклади СЕС, у свою чергу, на підставі
такої заявки щороку до 1 грудня складають
акт визначення категорій працівників, які
підлягають попередньому (періодичним)
медичному огляду (далі — Акт) за формою,
зазначеною в додатку 1 до Порядку № 246
(п. 2.2 Порядку № 246).
На підставі Акта роботодавець протягом
місяця складає в чотирьох примірниках на
паперовому та електронному носіях поіменні
списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форма наведена
в додатку 2 до Порядку № 246), та узгоджує
їх із СЕС (п. 2.3 Порядку № 246). Один примірник списку залишається на підприємстві
(у відповідальної за організацію медогляду
посадової особи), другий — надсилається
до закладу охорони здоров’я, який проводитиме медогляд, третій — до закладу СЕС,
четвертий — до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
України. Звертаємо увагу, що із закладом
охорони здоров’я роботодавець повинен
укласти або вчасно поновити договір про
проведення медичних оглядів працівників
підприємства (п. 2.4 Порядку № 246).
На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад
охорони здоров’я складає план-графік їх
проведення, погоджує його з роботодавцем
і закладом СЕС (п. 2.9 Порядку № 246).
У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження й лікарі, залучені до
їх проведення.
У встановлені для проведення медичних
оглядів дні працівників звільняють від роботи. Майбутнім працівникам, які оформляються на роботу, та тим, які переводяться
на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими
та небезпечними умовами праці, для про-
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ходження попереднього медичного огляду
роботодавець повинен дати направлення
за формою, встановленою в додатку 3 до
Порядку № 246.
Після проходження працівником медичного огляду його результати та висновок
комісії про стан здоров’я вносять до Картки
працівника (додаток 7 до Порядку № 246) та
до Медичної картки амбулаторного хворого
(ф. 25/о, затверджена наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 28.12.1999 р.
№ 302).
Картка працівника містить конфіденційну інформацію, тому зберігається в медичному закладі протягом його трудової діяльності.
На її підставі працівнику видається медична
довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду за формою
згідно з додатком 8 до Порядку № 246.
За результатами періодичних медичних
оглядів (протягом місяця після їх закінчення)
комісія оформляє Заключний акт (додаток 9 до Порядку № 246) в шести примірниках. Один із них залишається в закладі охорони здоров’я, а інші надаються роботодавцю,
представнику профспілки, профпатологу, закладу СЕС та ФСС. Заключний акт потрібно
зберігати протягом п’яти років.
Профілактичний медичний огляд
Для проведення обов’язкового періодич
ного профілактичного медогляду роботодавець має скласти та погодити з головним
державним санітарним лікарем список працівників, які повинні його пройти (п. 11
Порядку № 559). Копія списку передається
до закладу охорони здоров’я, де він проходитиме. У разі проведення попереднього
(до прийняття на роботу) профілактичного
огляду роботодавець направляє такому зак
ладу відповідного листа.
Із закладом охорони здоров’я, який проводитиме профілактичні медичні огляди
працівників, підприємство укладає відповідний договір. Головний лікар такого закладу
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складає та затверджує план-графік проведення оглядів, погоджує його з головним
державним санітарним лікарем, визначає
місце проведення медичних оглядів та затверджує список лікарів, які проводитимуть
обстеження.
Після обстеження лікарями-спеціалістами всі результати (в т. ч. лабораторних,
клінічних та інших досліджень) обов’язково
заносяться до особистої медичної книжки
працівника (ф. № 1-ОМК, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 21.02.2013 р. № 150). Крім того, кожен
лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника до роботи.
Дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
підлягають обліку у відповідних установах
СЕС, які мають право перевіряти своєчасність
проходження таких оглядів та наявність
особистих медичних книжок у працівників.
Особиста медична книжка видається
працівникові лише для проходження профілактичного медичного огляду, після чого
вона підлягає поверненню роботодавцю,
який повинен забезпечити її зберігання.
Тільки в окремих випадках, коли зберігання
особистої медичної книжки в роботодавця
є неможливим або недоцільним, допускається її зберігання у працівника (п. 10 Порядку
№ 559). Наприклад, якщо працівник працює
за межами основного підприємства у філіалі
(підрозділі), розташованому в іншому місті.
Незважаючи на те, що послуги з проведення медичного огляду оплачує роботодавець,
вартість бланка особистої медичної книжки
(якщо вона отримується вперше або на заміну втраченій чи зіпсованій) працівники
відшкодовують медичному закладу самостійно за власні кошти (абзац третій п. 2
Порядку № 559).
Роботодавець повинен забезпечити ведення журналу реєстрації особистих медичних
книжок, де зазначаються номер, серія, дата
видачі книжки, прізвище, ім’я та по батько-
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ві її власника (п. 6 Порядку № 559). У разі
звільнення працівника роботодавець має
видати йому особисту медичну книжку під
підпис разом із трудовою книжкою.

Трудові гарантії працівникам
Для працівників, які мають проходити
медичні огляди, законодавством передбачені окремі гарантії. Зокрема, на час проходження медогляду за ними зберігається місце
роботи (посада) і середній заробіток (ст. 123
КЗпП, ст. 17 Закону № 2694). Підставою для
нарахування та виплати середнього заробітку є довідка про проходження медичного
огляду.
Звертаємо увагу, що середній заробіток
виплачується лише за період проходження
періодичного або позачергового медичного
огляду, тобто тих, що відбуваються протягом
трудової діяльності працівника. За період
проведення попереднього (до прийняття
на роботу) медичного огляду виплата середнього заробітку неможлива, оскільки особа
ще не перебуває з роботодавцем у трудових
відносинах.

Облік витрат на медичні
огляди
Бухгалтерський облік
У бухгалтерському обліку витрати на організацію та проведення медичних оглядів
включають до складу витрат, за якими відображають витрати на зарплату працівника
(працівників), та відображають:
• на рахунку 91 «Загальновиробничі вит
рати» — якщо його проходять працівники,
які належать до виробничого та загальновиробничого персоналу;
• на рахунку 92 «Адміністративні витрати» — за умови його проходження працівниками адміністрації підприємства;
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• на рахунку 93 «Витрати на збут» —
в разі його проходження працівниками відділу збуту тощо.
ПДФО, ВЗ та ЄСВ
Згідно з пп. 165.1.19 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника не включаються,
зокрема, кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як допомога на лікування
та медичне обслуговування платника податку, в т. ч. у частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд
працівника згідно із Законом № 1645 та
на вакцинацію працівника, спрямовану на
профілактику захворювань у період загрози
епідемій відповідно до Закону № 4004, за наявності відповідних підтвердних документів,
крім витрат, що компенсуються виплатами
з фонду загальнообов’язкового державного
соціального медичного страхування.
Як бачимо, вказана норма ПКУ звільняє
від оподаткування тільки вартість профілактичних медичних оглядів. Такої ж думки
дотримуються і неодноразово наголошували
на ній і податківці (листи та індивідуальні
податкові консультації від 14.04.2017 р.
№ 8055/6/99-99-13-02-03-15, від 17.09.2017 р.
№ 2056/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від
20.12.2017 р. № 3060/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК, від 22.12.2017 р. № 3121/6/99-99-1302-03-15/ІПК, від 14.03.2018 р. № 998/6/9999-13-02-03-15/ІПК).
Позиція податківців така: до загального
місячного оподатковуваного доходу працівника як платника податку не включається
вартість обов’язкового профілактичного
огляду лише в разі, якщо професія такого
працівника та його місце роботи входять до
Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою КМУ від
23.05.2001 р. № 559 (далі — Перелік № 559).
Але якщо за рахунок коштів юридичної особи
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(роботодавця) проводиться медичний огляд
працівників, які не зазначені в Переліку
№ 559, то вартість медичного огляду включається до їх оподатковуваного доходу як
додаткове благо і оподатковується ПДФО та
ВЗ на загальних підставах. На думку автора,
з цим складно погодитися.
По-перше, як можна розглядати вартість
медичного огляду працівника як додаткове
благо від роботодавця, зважаючи на те, що
працівник проходить обов’язковий медичний
огляд у зв’язку з виконанням своїх трудових
функцій за трудовим договором? Оплата
роботодавцем вартості медогляду працівника за рахунок власних коштів здійснюється
на підставі законодавчої норми, а не заяви
працівника, і є певною трудовою пільгою за
роботу зі шкідливими та важкими умовами
праці. Тож як її можна оподатковувати?
По-друге, пп. 165.1.19 ПКУ звільняє від
оподаткування вартість послуг на медичне
обслуговування платника податку, в т. ч.
вартість його обов’язкового профілактичного медогляду. При цьому профілактичний
медогляд є лише однією зі складових медичного обслуговування й до нього можна
віднести будь-який медичний огляд.
А чим таким «трудовий» медичний огляд
кардинально відрізняється від профілактичного, щоб його вартість оподатковувалась
за рахунок працівника? Нічим, лише метою:
«трудовий» медогляд проводять у межах
заходів з охорони праці самого працівника,
а профілактичний — щоб працівник, який
контактує з населенням, не розповсюджував
інфекцію, якщо вона в нього є, і також у межах заходів з охорони праці.
Працівники, які зобов’язані проходити
«трудові» медичні огляди, хоча й не включені до Переліку № 559, але по суті також
здійснюють їх у профілактичних цілях —
з метою своєчасного виявлення ранніх оз-
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нак гострих і хронічних професійних захворювань, спостереження за станом здоров’я
в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів тощо. Це вказує на те,
що «трудовий» медичний огляд можна також
розглядати як профілактичний.
Тому, на думку автора, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу працівника не повинна включатися
вартість будь-якого обов’язкового медичного
огляду. Головне, щоб були відповідні підтвердні документи: договір із закладом охорони
здоров’я про проведення медичного огляду,
документи на оплату послуг цього закладу,
документи, що свідчать про фактичне проходження медогляду працівником.
Інша справа, якщо підприємство оплачує комусь із працівників вартість необов’язкового медичного огляду. У такому
разі в працівника виникає дохід у вигляді додаткового блага й, відповідно, утримується
ПДФО та ВЗ.
Також якщо підприємство відшкодовує
працівнику вартість особистої медичної
книжки, яку за законом він має оплатити
самостійно, теж виникає оподатковуваний
дохід.
У розрахунку за ф. № 1ДФ вартість медичного огляду працівника, яка не включається
до його оподатковуваного доходу, відображається з ознакою доходу «143», а та, що
оподатковується, — з ознакою доходу «126».
Враховуючи, що вартість обов’язкового
медичного огляду не належить до фонду
оплати праці, вона не є об’єктом для справляння ЄСВ. Але вартість необов’язкового
медичного огляду з точки зору пп. 2.3.4 «Інші
заохочувальні та компенсаційні виплати»
Інструкції зі статистики зарплати можна
розглядати як інші виплати, що мають індивідуальний характер, а отже, і як об’єкт
оподаткування ЄСВ.

65

66

ОБЛІК І ПОДАТКИ

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Ольга ГЛИНЯНА,
науковий редактор журналу «Заробітна плата»

Спецодяг

не повернуто
під час звільнення:
податкові наслідки
Іноді трапляються ситуації, за яких перед підприємством
постає проблема стягнення чи прощення заборгованості
своїм працівникам. Із проханням допомогти з’ясувати таке
питання на пряму телефонну лінію редакції журналу звернулася бухгалтер госпрозрахункового підприємства. Тож далі
про це — в статті

Ситуація

Нормативно-правове регулювання

Працівника було прийнято на роботу
на підприємство виконавцем капітальних
виправних та колійних робіт 26.02.2018 р.
Звільнився він 30.04.2018 р. і не повернув
підприємству виданий йому новий комплект
утепленого спецодягу загальною вартістю
1785,00 грн, в який входять комбінезон —
560,00 грн та куртка — 1225,00 грн. Термін
використання вказаного комплекту спецодягу становить 18 місяців, і на дату звільнення
він ще не закінчився. Як у цій ситуації пот
рібно діяти підприємству: за можливості
стягнути з працівника вартість неповернутого спецодягу чи простити йому цю заборгованість? Якими будуть податкові наслідки
в разі анулювання заборгованості?

Відповідно до ст. 163 КЗпП та ст. 8 Закону
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694) на роботах
із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих
температурних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші
засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ),
а також мийні та знешкоджувальні засоби.
Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, які не передбачені
трудовим договором, також повинні бути
забезпечені зазначеними засобами.
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Згідно з умовами колективного договору роботодавець може додатково, понад
встановлені норми, видавати працівникові
певні ЗІЗ, якщо фактичні умови праці цього
працівника потребують їх застосування.
При цьому придбання, комплектування,
видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці
та колективного договору роботодавець
зобов’язаний забезпечити за свій рахунок.
У разі передчасного зношення цих засобів
не з вини працівника роботодавець також
зобов’язаний замінити їх за власні кошти.
У разі придбання працівником спецодягу,
інших ЗІЗ, мийних та знешкоджувальних
засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах,
передбачених колективним договором (ст. 8
Закону № 2694).
Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими ЗІЗ регулюється Положенням, затвердженим наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 р.
№ 53 (далі — Положення № 53). Відповідно
до п. 4.1 цього Положення всі ЗІЗ видаються працівникам безоплатно, є власністю
підприємства, обліковуються як інвентар
і підлягають обов’язковому поверненню
в разі звільнення з підприємства, переведення на тому ж підприємстві на іншу роботу
або інше робоче місце, зміни виду робіт,
уведення нових технологій та введення нових або заміни наявних знарядь праці та
в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним, а також після
закінчення строків їх використання замість
одержуваних нових.
Здавання на зберігання закріплених за
працівниками ЗІЗ здійснюється за поіменним
списком працівників, яким вони були видані.
Після зберігання теплий спеціальний одяг
і спеціальне взуття мають бути в належному
стані повернені тим працівникам, від яких
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вони були прийняті на зберігання (п. 4.9
Положення № 53).
Відповідно до п. 4.10 Положення № 53
видача працівникам і повернення ними ЗІЗ
має обліковуватися в особистій картці обліку
спеціального одягу, спеціального взуття та
інших ЗІЗ, форма якої наведена в додатку 1
до Положення № 53.
Отже, зважаючи на вищенаведені законодавчі норми, спецодяг є власністю підприємства. Тож у разі звільнення працівник
зобов’язаний його повернути.

Відповідальність працівника
Згідно з трудовим законодавством пра
цівники несуть обмежену або повну матеріальну відповідальність за завдання підприємству матеріальної шкоди. Зокрема, п. 1
ст. 133 КЗпП передбачено, що працівники
несуть матеріальну відповідальність за зіп
суття або знищення через недбалість спеціального одягу, виданого підприємством
їм у користування, у розмірі заподіяної з їх
вини шкоди, але не більше свого середнього
місячного заробітку. Якщо матеріальну шкоду завдано недостачею виданого підприємством спеціального одягу, то в цьому випадку
працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної
з їх вини підприємству (п. 5 ст. 134 КЗпП).
При цьому необхідно звернути увагу на
те, що відповідно до ст. 138 КЗпП для покладення на працівника матеріальної від
повідальності за шкоду роботодавець повинен довести наявність для цього умов,
передбачених ст. 130 КЗпП.

Визначення розміру заподіяної
матеріальної шкоди
Відповідно до ст. 1353 КЗпП розмір заподіяної підприємству шкоди визначається
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за фактичними втратами, на підставі даних
бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних
цінностей за вирахуванням зносу згідно
з установленими нормами.
У разі розкрадання, недостачі, умисного
знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається
за цінами, що діють у даній місцевості на
день відшкодування шкоди.
У ситуації, що розглядається, працівник
звільнився і не повернув підприємству виданий йому новий комплект утепленого
спецодягу. У цьому випадку розмір заподіяної ним матеріальної шкоди має бути
встановлений відповідно до п. 2 Порядку
визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей, затвердженого постановою КМУ
від 22.01.1996 р. № 116. Тобто необхідно
провести незалежну оцінку неповернутого
майна згідно з національними стандартами
оцінки шляхом залучення професійного
оцінювача. При цьому сума збитків від нестачі зазначається у звіті про оцінку майна.
І лише після встановлення суми завданих
підприємству збитків від нестачі спецодягу
підприємство має право або стягнути з працівника вартість визначеної матеріальної
шкоди, або простити йому цей борг.

Стягнення з працівника суми
завданої матеріальної шкоди
На підставі ст. 136 КЗпП покриття шкоди
працівниками в розмірі, що не перевищує
їх середнього місячного заробітку, прова
диться за розпорядженням роботодавця
шляхом відрахування із заробітної плати
працівника. Розпорядження роботодавця
має бути видано не пізніше двох тижнів з дня
виявлення заподіяної працівником шкоди
і звернено до виконання не раніше семи днів
з дня повідомлення його про це.
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Водночас працівник, який заподіяв шкоду, також може покрити її добровільно шляхом внесення за згодою роботодавця необхідної суми готівкових коштів до каси підприємства або передачі для покриття завданої
шкоди рівноцінного майна (частина п’ята
ст. 130 КЗпП).
На підставі ст. 225 КЗпП працівник може
звернутися до комісії по трудових спорах
у тримісячний строк з дня, коли він дізнався
або повинен був дізнатися про порушення
свого права. Також у тримісячний строк з
дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, працівник
може звернутися із заявою про вирішення
трудового спору безпосередньо до районного,
районного в місті, міського чи міськрайонного суду (частина перша ст. 233 КЗпП).
У випадку, коли розмір заподіяної шкоди
перевищує суму середньомісячного заробітку працівника, її покриття провадиться
шляхом подання роботодавцем позову до
районного, районного в місті, міського чи
міськрайонного суду.
Для звернення роботодавця до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної
шкоди, заподіяної підприємству, встановлюється строк в один рік з дня виявлення
заподіяної працівником шкоди (частина
третя ст. 233 КЗпП).
При цьому необхідно звернути увагу, що в
разі визначення розміру шкоди, яка підлягає
покриттю, крім прямої дійсної шкоди, суд враховує ступінь вини працівника і ту конкретну
обстановку, за якої шкоду було заподіяно.
Залежно від майнового стану працівника суд
може зменшити розмір покриття завданої
ним шкоди, за винятком випадків, коли шкода
заподіяна його злочинними діями, вчиненими
з корисливою метою (ст. 137 КЗпП).
Підприємство не має права затримувати
остаточний розрахунок з працівником до погашення ним заборгованості та має зважати
на ст. 128 КЗпП щодо розміру відрахувань
із зарплати.

№6 (143) червень 2018

Прощення працівникові суми
завданої матеріальної шкоди
Якщо працівник у разі звільнення не повернув підприємству комплект утепленого
спецодягу вартістю 1785,00 грн і підприємство йому простило (анулювало) суму
цього боргу за своїм самостійним рішенням,
не пов’язаним з процедурою банкрутства,
до закінчення строку позовної давності, то
в такому разі за нормами пп. «д» пп. 164.2.17
ПКУ вона включається до складу місячного
оподатковуваного доходу працівника як
додаткове благо, оскільки перевищує 25 %
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного року (у 2018 р. — 930,75 грн).
При цьому підприємство-кредитор зобов’язане повідомити особу-боржника шляхом направлення йому рекомендованого
листа про прощення (анулювання) боргу
з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або
шляхом надання повідомлення боржнику
під підпис особисто та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
за підсумками звітного періоду, у якому
такий борг було прощено. У цьому випадку
особа-боржник самостійно сплачує податок
з таких доходів та відображає їх у річній
податковій декларації.
У разі неповідомлення підприємствомкредитором боржника про прощення (анулювання) його боргу в порядку, визначеному
вище, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо
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доходу у вигляді прощеного боргу. Тобто
оподаткувати його на загальних підставах
ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 %.
А в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ
відобразити цю суму з ознакою доходу «126».
При цьому в ситуації, що розглядається,
додаткове благо надане не в грошовій формі, тому на підставі п. 164.5 ПКУ сума ПДФО
має обчислюватись із застосуванням «натурального» коефіцієнта — 1,219512.
Отже, в нашому випадку база оподаткування ПДФО та сума податку становитимуть:
1785,00 грн × 1,219512 × 18 % = 391,83 грн.
Крім того, із оподатковуваних ПДФО доходів утримується ВЗ за ставкою 1,5 % (пп. 1.2
п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). При
цьому для оподаткування ВЗ «натуральний»
коефіцієнт не застосовується. Тому сума
збору становитиме:
1785,00 × 1,5 % = 26,78 грн.
Щодо оподаткування ЄСВ суми прощеного (анульованого) працівникові боргу
в разі неповернення ним спецодягу в разі
звільнення, то необхідно зазначити, що
в Законі про ЄСВ та Інструкції зі статистики
зарплати відсутні норми щодо включення
цієї суми до фонду заробітної плати та нарахування на неї ЄСВ.
З огляду на те, що в даній ситуації керівник підприємства прийматиме рішення про
прощення працівникові боргу після його
звільнення, коли трудові відносини припинилися й підприємство вже не виступає
страхувальником щодо такого працівника,
вважаємо, що нараховувати ЄСВ на цю суму
не потрібно.
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Катерина ЧУЧАЛІНА,
юрист

Телефонні

розмови: деякі
аспекти визначення
додаткового блага
У статті автор відповідає на запитання щодо того, чи потрібно
включати до складу додаткового блага та оподатковувати
ПДФО суми, які роботодавець сплачує за користування послугами мобільного телефонного зв’язку? Чи потрібно нараховувати ПДФО на витрати за такі послуги у відрядженні
з метою укладення договорів із новими контрагентами тощо

Додаткове благо як об’єкт
оподаткування
Порядок справляння, утримання та сплати ПДФО визначено в розділі ІV ПКУ. Зокрема,
у ст. 163 ПКУ зазначено, що об’єктом оподаткування ПДФО резидента є загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей,
визначених розділом ІV (ст. 164 ПКУ).
У пп. 164.2.17 ПКУ вказано, що до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід,
отриманий ним як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді
вартості використання житла, інших об’єктів
матеріального або нематеріального майна,

що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або
компенсації вартості такого використання,
крім випадків, коли таке надання зумовлено
виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами
колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах (пп. «а»
пп. 164.2.17 ПКУ).
Відповідно до пп. 14.1.47 ПКУ додаткові
блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що
виплачуються (надаються) платнику податку
податковим агентом, якщо такий дохід не
є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або
не є винагородою за цивільно-правовими

№6 (143) червень 2018

договорами (угодами), укладеними з таким
платником податку (крім випадків, прямо
передбачених нормами розділу IV ПКУ).

Мобільний зв’язок
і додаткове благо
Системний аналіз наведених вище положень ПКУ свідчить про те, що надання
роботодавцем своїм працівникам послуг
рухомого (мобільного) зв’язку (компенсація їх вартості) не є додатковим благом,
а вартість таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДФО за умови, що надання таких
послуг (компенсація їх вартості) зумовлено
виконанням працівником трудової функції,
тобто пов’язані із заходами щодо отриманням роботодавцем доходу через дії працівника.
Отже, для того щоб не оподатковувати
ПДФО оплату послуг мобільного зв’язку,
роботодавець повинен мати необхідні первинні документи, що підтверджують зв’язок
телефонних розмов із його господарською
діяльністю.
Фактично, для підтвердження такого зв’яз
ку достатньо наказу про перелік осіб, яких
потрібно забезпечити мобільним зв’язком за
рахунок роботодавця. Доречно, щоб у посадових інструкціях вказаних осіб було зазначено, що в їх обов’язки входить ведення телефонних переговорів за допомогою мобільного зв’язку із контрагентами/працівниками
для прискорення господарської діяльності.
У разі перевірки доцільно показати ревізорам
податкового органу такий наказ, посадові
інструкції, трудові книжки та трудові договори, де зазначено, що мобільний зв’язок
для господарської діяльності роботодавця оплачує саме останній.
Разом з тим у ПКУ не встановлено чіткого та вичерпного переліку документів,
обставин та критеріїв, сукупний аналіз яких
дає можливість зробити беззаперечний вис
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новок щодо пов’язаності отриманих послуг
телефонного зв’язку із виробничою метою.
Адже незалежно від того, де саме особою
отримано телефонну послугу та за яких обставин, критерієм віднесення телефонних
розмов до послуг, які отримані з виробничою
метою, є сам характер та зміст таких розмов.
Обережні платники податків вестимуть
журнали обліку розмов (із зазначенням
часу, дати та мети такої розмови). Разом із
тим ведення таких журналів не відповідає
сучасним умовам ведення підприємницької
діяльності, є невиправданим з урахуванням часу та суперечить меті надання відповідних послуг — мобільності, підтримки
оперативного зв’язку між керівництвом та
працівниками, у т. ч. у період перебування
таких осіб у відрядженнях чи за межами
підприємства, забезпечення можливості
оперативного прийняття управлінських рішень. При цьому, як свідчить практика,
ревізори податкового органу все одно знайдуть, до чого причепитися.
Якщо ж підприємство все одно хоче підстрахуватися, доцільно затвердити єдину
форму-звіт по підприємству, за якою працівники звітуватимуть про всі свої телефонні
розмови. У вказаній формі доречно вказати
дату та час, в які відбувається телефонна
розмова, посаду працівника та мету, з якою
він телефонував (наприклад, обговорення
умов договору від 04.06.2018 р. № 33). Однак
запровадження такої форми має низку недоліків: додаткові витрати часу й канцелярських засобів та (чи не найголовніше) помилки
у формуванні звітів. Так, працівники під час
заповнення такої форми можуть вказати помилкову дату договору, що може спричинити
додаткові проблеми під час перевірки.
Крім цього, якщо працівник обговорював
виробничі завдання у вихідні, може постати
питання щодо того, чи оплатив роботодавець
працівнику роботу у вихідний день, або якщо
працівник мав телефонну розмову щодо власних проблем — стосовно віднесення такої роз-
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мови до додаткового блага. Тобто якщо працівник мав розмову у вихідний день, її пот
рібно зафіксувати в табелі обліку робочого
часу та нарахувати працівнику заробітну
плату. Тож слід з’ясувати, що для роботодавця гірше: нарахування та сплата ПДФО
за додаткове благо чи проблеми з органами
Держпраці.
За таких обставин наказ про перелік осіб,
яких потрібно забезпечити мобільним зв’язком за рахунок роботодавця, посадові інструкції, трудові книжки та трудові договори
є достатніми підставами для оплати послуг
зв’язку без нарахування ПДФО працівникам.
Вказану позицію було підтримано і Верховним Судом в постанові від 31.01.2018 р.
№ К/9901/3945/17 (№ 810/583/17).
У вказаному документі ВС підтримав позицію платника податків і щодо зв’язку відрядження за кордон із господарською діяльністю підприємства.

Мобільний зв’язок
і відрядження
Порядок нарахування ПДФО податковим
агентом, якщо його працівник перебував
у відрядженні, визначений у п. 170.9 ПКУ.
Зокрема, пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ передбачено, що не є доходом платника податку —
фізичної особи, яка перебуває у трудових
відносинах зі своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому
у встановленому законодавством порядку
витрат на відрядження в межах фактичних
витрат, а саме на проїзд (у т. ч. перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків)
як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у т. ч. на орендованому
транспорті), оплату вартості проживання
у готелях (мотелях), а також включених
до таких рахунків витрат на харчування чи
побутові послуги (прання, чищення, лагод
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ження та прасування одягу, взуття чи білизни), на наймання інших житлових приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на
в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші
документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці
відрядження, в т. ч. будь-які збори і податки,
що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.
При цьому вказані вище витрати не
є об’єктом оподаткування ПДФО лише за
наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді
транспортних квитків або транспортних
рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. елект
ронних квитків за наявності посадкового
талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових доку
ментів про їх придбання за всіма видами
транспорту, у т. ч. чартерних рейсів, рахунків,
отриманих із готелів (мотелів) або від інших
осіб, що надають послуги з розміщення та
проживання фізичної особи, в т. ч. бронювання місць у місцях проживання, страхових
полісів тощо.
Разом з тим будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності
документів, що підтверджують зв’язок такого
відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема
(але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається
з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного договору чи контракту;
інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують
участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах,
які проводяться за тематикою, що збігається
з господарською діяльністю роботодавця/
сторони, що відряджає.
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Тобто за умови наявності первинних документів, що підтверджують наведені вище
обставини, відшкодування витрат працівника на відрядження не є додатковим благом.
При цьому працівник повинен надати
до бухгалтерії роботодавця щонайменше:
• запрошення сторони, що приймає (при
цьому необхідно, щоб у такому запрошенні
не було вказано, що всі витрати оплачує сторона, що приймає (якщо буде вказано, що
представники приймаючої сторони не можуть з низки причин прибути до України —
місця господарської діяльності роботодавця,
буде просто чудово));
• укладений договір/контракт (щонайменше варіанти таких договорів, письмові
пропозиції та письмову відмову приймаючої
сторони укласти такий договір. На практиці
такі документи не завжди наявні, але бажано,
щоб вони були);
• копії закордонних паспортів з відмітками про перетин кордону;
• документи на підтвердження вартості
проживання та проїзду;
• фото щодо особливостей виробництва/
місць торгівлі приймаючої сторони (так,
якщо працівник оглядав виробничі потужності майбутнього контрагента, доцільно
зробити кілька фото, роздрукувати їх та
долучити до звіту про відрядження. Це не
передбачено чинним законодавством, але
якщо йдеться про зв’язок між відрядженням

та господарською діяльністю роботодавця,
зайві докази такого зв’язку не завадять);
• програми, економічні графіки та інші
додаткові матеріали, що роздавалися на
переговорах, конференціях або симпозіумах.
Якщо працівник не надасть перелічені
вище документи, а в податківців виникнуть
претензії, майте на увазі згадану вище постанову ВС. Разом із тим вкажіть працівнику, що для підтвердження того, що його
відрядження пов’язане саме з діяльністю
підприємства, він повинен був надати наведені вище документи. Поясність йому,
що якщо таких первинних документів не
буде, бухгалтерія змушена буде включити
такі витрати на відрядження до складу додаткового блага й оподаткувати. Зазвичай
повідомлення про зменшення заробітної
плати спонукає працівників уважніше ставитися до документів.
Отже, врахуйте наведене вище, будьте
уважнішими до первинних документів і не
бійтеся перевірок. Зважте, що доцільніше:
займатися додатковою роботою та складати журнали обліку телефонних розмов чи
в той самий час виконати інше завдання,
що принесе більше доходу роботодавцю.
Якщо ж ревізори все одно в акті перевірки
вкажуть про «порушення» щодо витрат на
мобільний зв’язок, можливо, доцільніше
буде викликати працівника до суду.

До відома
Подання ф. № 1ДФ, якщо донараховано зарплату
Головне управління ДФС у Луганській області на офіційному сайті нагадало, що якщо
працівникові у звітному місяці донараховано
доплату до зарплати за попередній квар-

тал, то суми донарахувань відображаються
у ф. № 1ДФ у тому кварталі, в якому здійснюється їх нарахування, і уточнюючу ф. № 1ДФ
подавати не потрібно.
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Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу «Заробітна плата»

Придбання

ТМЦ за власні
кошти: ПДФО (не)
оподатковувати
У журналі «Заробітна плата» № 4/2018 ми коментували одну
з індивідуальних податкових консультацій ДФСУ, в якій ішлося
про те, що якщо працівник витратив на потреби підприємства власні кошти, то із суми відшкодування слід сплачувати
ПДФО. Ця історія має продовження…

Зміст ІПК
Нагадаємо, в індивідуальній податковій
консультації від 23.02.2018 р. № 765/6/9999-12-02-03-15/ІПК (див. журнал «Заробітна
плата» № 4/2018, с. 91; далі — ІПК) ДФСУ
роз’яснила, що якщо працівник придбав товари для потреб юридичної особи за рахунок
власних коштів, тобто юридична особа (роботодавець) попередньо не видавала коштів
під звіт, то сума коштів, виплачених такій
фізичній особі за вказані товари, включається до її загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу як інші доходи
та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах; ЄСВ при цьому не справляється.
І хоча і в цій ІПК, і в інших зазначено, що
«індивідуальна податкова консультація має
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків,

якому надано таку консультацію», її зміст не
міг не стривожити бухгалтерів. Коментуючи
цю ІПК (див. журнал «Заробітна плата»
№ 4/2018, с. 77), автор наводив аргументи
бухгалтерів проти такого підходу, що висловлювалися ними на бухгалтерських форумах
та в соціальних мережах в ході обговорення
цього питання.
Крім того, автор зробив екскурс в історію
з (не)оподаткуванням таких коштів, адже це
питання сягає корінням ще в далекі 1990-ті,
а по-новому обговорювалося вже після 2004-го.
І ось ця історія отримала продовження.

Судове оскарження ІПК
Пунктом 53.2 ПКУ встановлено, що платник податків може оскаржити до суду наказ
про затвердження узагальнюючої податкової
консультації або надану йому індивідуальну
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податкову консультацію як правовий акт
індивідуальної дії, викладений у письмовій
формі, який, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору. Платник податків
цим правом скористався.
Суть спору
Споживче товариство «Б» (далі — підприємство) 20.03.2018 р. звернулося до
Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до
ДФСУ про скасування індивідуальної податкової консультації ДФСУ від 23.02.2018 р.
№ 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК.
В обґрунтування позовних вимог підприємство посилалося на те, що оскаржена ІПК
не містить конкретних відповідей на перше та
друге запитання, відповідь на третє запитання суперечить законодавству1. Підприємство,
зокрема, просило ДФСУ роз’яснити випадок:
чи оподатковуються суми, які підприємство
виплачує працівнику на здійснення ним
витрат на користь підприємства під час виконання трудових обов’язків (зокрема, купівля канцелярії, пального чи конвертів), ПДФО.
Представник відповідача (ДФСУ) в судовому засіданні проти задоволення позовних
вимог заперечував, посилаючись на правомірність оскарженої консультації. Підставою
для висновку ДФСУ про необхідність оподаткування зазначених витрат на загальних
підставах стало те, що п. 170.9 ПКУ передбачено, що до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку
не включаються кошти, отримані ним від
роботодавця під звіт за умови дотримання
усіх встановлених вимог. Оскільки юридичною особою кошти під звіт не видавалися, то
1 Підприємство зверталося із трьома запитаннями.
Перше стосувалося обов’язку сплачувати податки, якщо
розпорядчий акт вводиться в дію «заднім» числом; друге — обов’язку сплачувати податок на нерухомість за
один із об’єктів підприємства; третє — оподаткування
сум відшкодування працівнику власних коштів. Перші
два не аналізуємо.
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сума коштів, на думку ДФСУ, включається до
загального оподатковуваного доходу.
Рішення суду
Суд зазначив, що не може погодитися із
висновком ДФСУ щодо третього запитання
з таких причин.
Статтею 164 ПКУ визначено, що базою
оподаткування є загальний оподатковуваний
дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом. При цьому загальний
оподатковуваний дохід — це будь-який дохід,
який підлягає оподаткуванню, нарахований
(виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового
періоду.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи
підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності висвітлює Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Пунктом 5 цього Положення встановлено, що
дохід визнається під час збільшення активу
або зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно визначена.
Тобто визначальною ознакою доходу
платника податку як об’єкта та бази оподаткування ПДФО, в т. ч. у вигляді додаткового
блага, на думку суду, є приріст показників фінансового та/або майнового стану платника
податку. На підтвердження своєї позиції суд
посилався також на аналогічний висновок,
викладений у постанові Верховного Суду
від 13.03.2018 р. у справі № 826/2226/15.
Підсумовуючи викладене, суд зазначив, що під час виплати працівнику суми
витрат, здійснених ним під час виконання трудових обов’язків (зокрема, купівля
канцелярії, пального чи конвертів), такий
працівник не отримує доходу, а тому об’єкт
оподаткування ПДФО відсутній. За таких
обставин відповідь на третє запитання, вик-
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ладене в оскарженій ІПК, не відповідає змісту
податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, суд врахував норму п. 56.21
ПКУ. У ній, нагадаємо, визначено, що в разі
якщо норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі
цього Кодексу, або якщо норми різних законів
чи різних нормативно-правових актів, або
якщо норми одного й того ж нормативноправового акта суперечать одна одній та
припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов’язків платників
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення
на користь як платника податків, так і конт
ролюючого органу, рішення приймається на
користь платника податків.
На підтвердження необхідності врахування п. 56.21 ПКУ контролюючими органами
суд навів рішення Європейського суду з прав
людини від 14.10.2010 р. у справі «Shchokin v.
Ukraine» та від 07.07.2011 р. у справі «Serkov
v. Ukraine».
В обох справах, констатує Полтавський
окружний адміністративний суд, Європейський суд з прав людини дійшов висновку
про порушення прав заявників, гарантованих ст. 1 Першого протоколу до Конвенції
про захист прав людини та основоположних
свобод, оскільки, по-перше, національне законодавство не було чітким та узгодженим
та не відповідало вимозі якості закону й не
забезпечувало адекватного захисту від свавільного втручання в майнові права заявника; по-друге, національними органами не
було дотримано вимоги законодавства щодо
застосування підходу, який був би найбільш
сприятливим для заявника — платника податку, коли в його справі національне законодавство припускало неоднозначне трактування.
Відповідно, на думку Європейського суду
з прав людини, відсутність необхідної передбачуваності та чіткості національного
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законодавства, яка призводила до його суперечливого тлумачення, порушує вимоги
Конвенції щодо якості закону.
Далі Полтавський окружний адміністративний суд зазначив, що ДФСУ як суб’єкт
владних повноважень, на якого частиною
другою ст. 77 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі — КАСУ) покладено обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, не довів суду правомірності
прийнятої ним податкової консультації, що
є підставою для задоволення адміністративного позову.
Отже, перевіряючи правомірність оскарженої податкової консультації як акта індивідуальної дії відповідно до приписів ст. 53
ПКУ та обираючи належний і ефективний
спосіб захисту прав позивача, суд, керуючись частиною другою ст. 9 КАСУ, вважав за
необхідне вийти за межі позовних вимог та
визнати протиправною й скасувати оскаржену індивідуальну податкову консультацію
ДФСУ від 23.02.2018 р. № 765/6/99-99-1202-03-15/ІПК.

Післямова
Як бачимо, аргумент суду з подачі підприємства та на його користь такий: дохід
визнається під час збільшення активу або
зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу, за умови,
що оцінка доходу може бути достовірно
визначена.
Нагадаємо, що додатковим благом, яке
включається до оподатковуваного доходу фізичних осіб, відповідно до пп. «г» пп. 164.2.17
ПКУ є суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування
відповідно до цього розділу.
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Сьогодні в рубриці:

Роз’яснюють
фахівці ДФСУ
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Роз’яснюють фахівці ДФСУ
Запитання – відповіді із Загальнодоступного інформаційно-довідкового
ресурсу ДФСУ (ЗіР)

Гранична сума розрахунків
готівкою із застосуванням РРО
Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку, встановлене в розмірі 10 000
(50 000) грн, на розрахунки, які здійснюються платниками податків із застосуванням РРО (РК)?
Підпунктом 5 п. 3 розділу I Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні,
затвердженого постановою НБУ від
29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148),
визначено, що готівкові розрахунки — це
платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послу-

ги), а також за операціями, які безпосередньо
не пов’язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна.
Згідно з п. 6 розділу II Положення № 148
суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними
документами:
• між собою — у розмірі до 10 000 (десяти
тисяч) грн включно;
• з фізичними особами — у розмірі до
50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно.
Платежі понад установлені граничні суми
проводяться через банки або небанківські
фінансові установи, які в установленому
законодавством порядку отримали ліцензію
на переказ коштів у національній валюті без
відкриття рахунку, шляхом переказу коштів
з поточного рахунку на поточний рахунок або
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внесення коштів до банку чи небанківської
фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість
суб’єктів господарювання та фізичних осіб,
з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
Обмеження, установлене в п. 6 розділу II Положення № 148, стосується також
розрахунків під час оплати за товари, прид
бані на виробничі (господарські) потреби за
рахунок готівки, одержаної за допомогою
електронного платіжного засобу.
Враховуючи вищевикладене, обмеження
щодо граничної суми розрахунків, встановлене в розмірі 10 000 (50 000) грн, поширюється на розрахунки між суб’єктами господарювання та між фізичною особою та
підприємством (підприємцем) протягом
одного дня за товари (роботи, послуги),
які здійснюються платниками податків із
застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій (розрахункових книжок).

Виписування касового ордера
до відомості інкасатора
Чи необхідно виписувати касовий
ордер до копії супровідної відомості, що засвідчує здавання готівкової
виручки до банку через інкасатора?
Відповідно до п. 29 розділу III Положення № 148 приймання одержаної
з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами
(прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.
Вилучення готівки з місця здійснення
готівкових розрахунків із застосуванням
реєстратора розрахункових операцій (РРО)
або розрахункової книжки для здавання її
до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції «службова
видача».

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Документом, що свідчить про здавання
виручки до банку, є:
• квитанція до прибуткового документа
банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена
відбитком печатки банку;
• квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
• копія супровідної відомості до сумки
з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена
підписом та відбитком печатки інкасаторазбирача;
• чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального
часу з використанням платіжних терміналів.

Виплата зарплати із готівкових
надходжень до каси
Чи можна виплатити заробітну
плату із готівки, яка надійшла в результаті отриманої/повернутої
фінансової допомоги, внесків до статутного фонду?
Підпунктом 4 п. 3 розділу I Положення № 148 визначено, що готівкова виручка (готівка) — це сума фактично
одержаної готівки від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), а також від операцій,
що безпосередньо не пов’язані з реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого
майна.
Виплати, пов’язані з оплатою праці, — це
виплати, віднесені до фонду оплати праці,
а також до інших виплат, що не належать до
цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики зарплати (пп. 1 п. 3 розділу I Положення № 148).
Згідно з п. 17 розділу II Положення № 148
суб’єкти господарювання використовують
готівкову виручку (готівку), у т. ч. готівку,
одержану з банку, для забезпечення потреб,
що виникають у процесі їх функціонування,
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а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими
платежами).
Суб’єкти господарювання не мають права
накопичувати готівкову виручку (готівку)
у своїх касах понад установлений ліміт каси
для здійснення витрат до настання строків
цих виплат. При цьому п. 6 розділу II Положення № 148 визначено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами,
зокрема, з фізичними особами — у розмірі
до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно.
Платежі понад установлені граничні суми
проводяться через банки або небанківські
фінансові установи.
Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за
правочинами, предметом яких є будь-які
матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в т. ч.
на отриману/повернуту фінансову допомогу
та внески до статутного фонду.
Підприємство має право зберігати в касі
готівку для виплат, які належать до фонду
оплати праці та здійснюються за рахунок
готівкової виручки, понад установлений
ліміт каси протягом трьох робочих днів
з дня настання строків цих виплат у сумі,
зазначеній у переданих до каси відомостях
на виплату готівки (абзац другий п. 18 розділу II Положення № 148).
Враховуючи вищевикладене, обмежень
стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, зокрема в результаті отриманої/
повернутої фінансової допомоги, внесків
до статутного фонду, для виплати заробітної плати, чинним законодавством не встановлено. При цьому зберігати готівку в касі
для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право
протягом трьох робочих днів з дня настання
строків цих виплат.
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Відображення у ф. № 1ДФ списаної
заборгованості підприємця
Яким чином юридична особа (підприємець) оподатковує та відображає в податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ суму списаної після закінчення
терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари
на користь підприємця, який припинив
державну реєстрацію підприємницької
діяльності?
Згідно з пп. 14.1.257 ПКУ безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення
строку позовної давності.
Оподаткування доходів фізичних осіб
регулюється розділом IV ПКУ, відповідно
до пп. 162.1.1 якого платниками ПДФО
є фізична особа — резидент, яка, зокрема,
отримує доходи з джерел їх походження
в Україні.
Суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу), наданої фізичній
особі, включаються до складу оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового
блага, що визначено пп. «ґ» пп. 164.2.17
ПКУ. При цьому пп. 168.1.1 ПКУ визначено, що податковий агент, який нараховує
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід
на користь платника податку, зобов’язаний
утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною
у ст. 167 ПКУ (18 %).
Оскільки в даному випадку надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що
проводиться в порядку та за правилами,
передбаченими законодавством для такої
категорії осіб, та списується на її користь,
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то така сума допомоги оподатковується за
нормами, встановленими ПКУ для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове
благо.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення
та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. № 4 (далі — Довідник ознак
доходів), дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага, відображається податковим агентом у ф. № 1ДФ
з ознакою «126».
Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10
розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування ВЗ
є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Пунктом
163.1 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід,
до якого серед іншого включається дохід,
отриманий платником податку у вигляді
додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ).
Сума безповоротної фінансової допомоги, надана платнику податку — фізичній
особі, обкладається військовим збором на
загальних підставах за ставкою 1,5 %.
Таким чином, якщо юридичною особою
(підприємцем) після закінчення терміну
позовної давності списується сума заборгованості за надані, але не оплачені товари
на користь підприємця, який припинив
державну реєстрацію підприємницької
діяльності, то така сума оподатковується
ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 %
з відповідним відображенням у ф. № 1ДФ
як дохід, отриманий у вигляді додаткового
блага.

Журнал ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Відображення у ф. № 1ДФ
вихідної допомоги
З якою ознакою доходу відображається в податковому розрахунку за
ф. № 1ДФ сума вихідної допомоги,
нарахованої під час звільнення найманого
працівника?
Згідно з п. 3.6 та п. 3.8 розділу 3 Інструкції зі статистики зарплати сума
вихідної допомоги в разі припинення
трудового договору відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.
Оподаткування доходів фізичних осіб
регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до п. 163.1 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються
інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ
(пп. 164.2.20 ПКУ).
Згідно з пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент,
який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку,
зобов’язаний утримувати податок із суми
такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167
ПКУ (18 %).
Згідно з Довідником ознак доходів інші
доходи зазначаються за ознакою «127».
Таким чином, сума вихідної допомоги,
нарахованої під час звільнення працівника,
відображається в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «127»1.

1 Це вказує на те, що ДФСУ не вважає вихідну допомогу виплатою, прирівняною до зарплати. Тож ПСП до
неї не застосовується, хоча на сайтах податкових органів
ще зустрічаються роз’яснення, що ПСП до вихідної допомоги можна застосовувати. Із ЗіР це запитання видалено.
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У статті розглянуто ситуацію щодо відображення у таблицях
5 і 6 звітності з ЄСВ додаткового листка непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами
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Видача листка
непрацездатності
Пунктом 6.1 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), встановлено, що листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів
і 56 — після). Порядок відображення виплат за ним у звітності з ЄСВ розглянуто
в журналі «Заробітна плата» № 2/2018, с. 75.
У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі
запису в історії пологів та обмінній карті
вагітної, засвідченого підписом головного

лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувались пологи,
за місцем спостереження за вагітною додатково видається листок непрацездатності
на 14 календарних днів, крім жінок, яких
віднесено до I–IV категорій постраждалих
унаслідок аварії на ЧАЕС (п. 6.2 Інструкції
№ 455).
Додатковий листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами відрі
зняється від звичайного листка непраце
здатності тим, що він, як і основний листок
непрацездатності у зв’язку з вагітністю та
пологами, видається наперед і вказує на
подію — початок і закінчення відпустки —
у майбутньому. Проте оплачується він і відображається в таблиці 6 у місяці отримання,
а інформація в таблиці 5 по ньому відображається з настанням дат, на які він вказує.
Продовжимо розгляд прикладу, наведеного в журналі «Заробітна плата» № 2/2018,
с. 75.

ПРИКЛАД

Відображення «декретних» у таблиці 6
Працівниця йде у відпустку у зв’язку вагітністю та пологами 14 лютого тривалістю 126 календарних днів по 19 червня. Їй нараховано суму допомоги, що становить 16 380,00 грн.
1. Визначаємо середньоденний розмір допомоги: 16 380,00 ÷ 126 = 130 грн/дн.
2. Визначаємо суму допомоги, що припадає на кожний місяць окремо, та суму ЄСВ:

1

Кількість
календарних днів
відпустки
2

Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Усього

15
31
30
31
19
126

Період

3

Нараховується ЄСВ
за ставкою 22 %,
р. 3 × 22 %
4

1950,00
4030,00
3900,00
4030,00
2470,00
16 380,00

429,00
886,60
858,00
886,60
543,40
3603,60

База нарахування,
гр. 2 × 130,00
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Заповнення таблиці 5
Відповідно до п. 8 розділу ІІ Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України
від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок
№ 435), таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку (далі — таблиця 5) призначена для
реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.
Таблиця 5 подається страхувальником,
якщо протягом звітного періоду, зокрема:
• особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
• особі надано відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У разі якщо за даними страхувальника
протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору),
надання відповідної відпустки, таблиця 5 не
формується та не надається.
Якщо особі надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, від трирічного віку до досягнення нею
шестирічного віку, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.
У разі якщо в особи закінчилася відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, від трирічного віку до
досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Заповнення таблиці 5 передбачає зазначення, зокрема, таких категорій осіб:
• 4 — особи, яким надано відпустку для
догляду за дитиною від трирічного віку до
досягнення нею шестирічного віку;
• 5 — особи, яким надано відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами;
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• 6 — особи, яким надано відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У таблиці 5 у лютому було вказано дату
початку відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами за першим, основним листком непрацездатності. Дату її закінчення слід було б
зазначати в таблиці 5 за червень. Однак відпустка не закінчується, бо продовжується
на 14 днів, що підтверджується новим, додатковим листком непрацездатності.
Особа не може одночасно перебувати
у двох різних відпустках чи в одній відпустці,
але з різними датами початку. Тому в таблиці 5
в місяці отримання додаткового листка непрацездатності, наприклад, у травні, інформація про продовження відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами не відображається. Інформацію про закінчення «основної»
(19.06.2018 р.) та/або початок «додаткової»
(20.06.2018 р.) відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами ми зможемо відобразити
тільки в місяці їх фактичного закінчення та/
або початку — у червні, подаючи звітність
з ЄСВ у липні 2018 р.:
у першому рядку вказуємо:
• в реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
• у графі «Дата закінчення» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та
відпусток» — 19.06.2018 (дата закінчення
«основної» відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами);
у другому рядку вказуємо:
• у реквізиті 7 «Категорія особи» — 5
(особи, яким надано відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами);
• у графі «Дата початку» реквізиту 11
«Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру
та відпусток» — 20.06.2018 (дата початку
«додаткової» відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами).
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Заповнення таблиці 6
Особливість оплати листків непраце
здатності у зв’язку з вагітністю та пологами
така ж, як і відпускних — їх оплату можна
відобразити наперед.
Основний листок непрацездатності було
оплачено в лютому 2018 р. із розрахунку середньої зарплати 130,00 грн/дн. Додатковий
листок непрацездатності (14 календарних
днів) оплачується з такого ж розрахунку,
оскільки це один страховий випадок. Сума
допомоги становитиме: 14 × 130,00 =
= 1820,00 грн, в т. ч.:
• червень — 1430,00 грн (11 × 130,00),
сума ЄСВ — 314,60 грн;
• липень — 390,00 грн (3 × 130,00), сума
ЄСВ — 85,80 грн.

Якщо додатковий листок непрацездатності було оплачено у травні, то в таблиці 6
звітності з ЄСВ за травень слід було відобразити оплату за ним, вказавши двома
рядками місяць нарахування «06.2018»,
«07.2018».
Якщо додатковий листок непрацездатності буде оплачено в червні, то в таблиці
6 звітності з ЄСВ за червень слід відобразити оплату за ним, вказавши двома рядками місяць нарахування «06.2018»,
«07.2018».
В обох випадках у таблиці 6 слід вказувати кількість днів перебування у трудових
відносинах (31 чи 30) незважаючи на те,
що ця інформація вже була відображена
в таблиці 6 звітності з ЄСВ ще в лютому
2018 р.

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам
(витяг)

8. <…>

9.
11. Місяць та
Код
10.
карік,
<…
13.
теза який
>
<…>
гопроведено
рії
нараху-вання
ЗО*

15. Кількість
днів
перебування
у трудових/ЦП
відносинах
протягом
календарного
звітного
місяця
16. Кількість
календарних
днів відпустки
у зв’язку
з вагітністю та
пологами

17. Загальна сума
нарахованої заробітної
плати / доходу (усього
з початку звітного місяця)
19.
<…>
грн

коп

18. Сума нарахованої
заробітної плати/доходу
у межах максимальної
14.
12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО
величини, на яку
<…>
нараховується єдиний
внесок
грн
коп
Заповнення таблиці 6 у лютому 2018 р.
2 3 4 5 6 7 8 9 4 2
0 6 2 0 1 8
1
9
2 4 7 0 0 0
Пастушок Марія Миколаївна
1
9
2 4 7 0 0 0
Заповнення таблиці 6 у травні 2018 р.
2 3 4 5 6 7 8 9 4 2
0 6 2 0 1 8
3
0
1 4 3 0 0 0
Пастушок Марія Миколаївна
1
1
1 4 3 0 0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 4 2
0 7 2 0 1 8
3
1
3 9 0 0 0
Пастушок Марія Миколаївна
3
3 9 0 0 0
<…>

20. Сума
утриманого
єдиного внеску
за звітний місяць
(із заробітної
плати/доходу)

21. Сума
нарахованого
єдиного внеску
за звітний місяць
(на заробітну
плату/дохід)
грн
коп
5 4 3 4 0
3 1 4 6 0
8 5 6 0
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Лист
від 12.03.2018 р. № 6-29-794
Щодо порядку проведення перевірок

Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування України (далі — Фонд) розглянула звернення <...> щодо порядку проведення
планової перевірки і повідомляє.
Відповідно до п. 7 частини першої ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) одним із
основних завдань Фонду є здійснення контролю
за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.
Перевірки страхувальників по коштах Фонду здійснюються в частині правильності їх
використання на підприємствах, в установах
і організаціях незалежно від форм власності,
у суб’єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників.
Порядок проведення перевірок страхувальників регулюється Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, прийняття рішень за
їх результатами та процедуру оскарження,
затвердженою постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 22.12.2010 р. № 29 (далі —
Інструкція № 29).
Також з метою проведення профілактичних
заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання
нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози
здоров’ю працівників, викликаним умовами
праці, запроваджено перевірки страхувальників
страховими експертами, які діють відповідно
до Положення про службу страхових експертів
з охорони праці, профілактики нещасних випад-

ків на виробництві та професійних захворювань,
затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України від 20.12.2011 р. № 63 (далі — Положення № 63).
Порядок планування та проведення страховим експертом перевірок стану умов і безпеки
праці та профілактичної роботи у суб’єктів господарювання визначається розділами V та VI
Положення № 63. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних і квартальних планів роботи
страхових експертів.
Періодичність проведення планових перевірок
встановлюється за критеріями, зазначеними в
п. 6.6 Положення № 63.
Запитання: у яких випадках можливе перенесення строків проведення планової перевірки?
Відповідь: перенесення строків проведення
планової перевірки Інструкцією № 29 не передбачено. Водночас у разі, якщо страхувальник
не може прийняти перевіряючих з об’єктивних
причин (хвороба, відпустка, відрядження) керівника або уповноважених осіб, які відповідають
за використання коштів Фонду, то в такому
випадку страхувальник має надіслати листа
до органу Фонду з проханням перенести строк
перевірки з викладенням причин неможливості
її проведення.
Згідно з п. 5.7 Положення № 63 з поважних
причин страховому (головному страховому) експерту дозволяється переносити термін виконання
окремих запланованих робіт за узгодженням
з керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
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Запитання: якщо про перевірку підприємство дізналось у день приходу інспекторів (повідомлення надсилалось Фондом, але не було
отримано на пошті), керівник у відрядженні: чи
можливе перенесення перевірки?
Відповідь: згідно з п. 3.4 Інструкції № 29
планова перевірка проводиться за умови письмового повідомлення страхувальника не пізніше
ніж за 10 календарних днів до дня проведення
такого заходу. Повідомлення надсилається
страхувальнику рекомендованим листом чи
телефонограмою або надається під розписку керівнику чи головному бухгалтеру цього
страхувальника або уповноваженій керівником
особі. Фонд отримує поштове повідомлення про
вручення підприємству або підприємцеві такого
рекомендованого листа, у якому зазначено дату
його отримання.
Відповідно до розділу III Положення № 63 —
страхові експерти наділені правом, зокрема:
безперешкодно та в будь-який час відвідувати
підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи
з цих питань; вносити роботодавцям обов’язкові
для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, — подання про
застосування адміністративних стягнень або
притягнення до відповідальності посадових
осіб, які допустили ці порушення, а також про
заборону подальшої експлуатації робочих
місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує
здоров’ю або життю працівників.
Запитання: яка відповідальність за недопуск
до проведення планової перевірки?
Відповідь: згідно з п. 3.5 Інструкції № 29
у разі якщо страхувальник відмовляється від
проведення планової або позапланової перевірки, посадовими особами органу Фонду
складається акт про відмову від допуску до
перевірки у довільній формі, який вручається
керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру)
або уповноваженій керівником особі під розписку
або направляється рекомендованим листом.
На підставі п. 3 частини першої ст. 10 Закону
№ 1105 Фонд має право зупиняти виплати
з Фонду у разі відмови або перешкоджання
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з боку роботодавця у проведенні перевірки,
виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку
використання роботодавцем коштів Фонду.
Запитання: чи дійсно відповідно до Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» Фонд не є органом державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності?
Відповідь: з 1 січня 2015 р. набрав чинності
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28.12.2014 р. № 77, яким Закон України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 викладено в новій редакції.
Згідно із ст. 4 Закону № 1105 Фонд соціального страхування України є органом,
який здійснює керівництво та управління
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію
страхових внесків, контроль за використанням
коштів, забезпечує фінансування виплат за
цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші
функції згідно із затвердженим статутом.
Відповідно до ст. 54 Закону № 1105 державний нагляд у сфері соціального страхування
здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів
України центральний орган виконавчої влади
та інші органи, визначені законом.
Крім цього, частиною другою ст. 12 Закону
№ 1105 визначено, що на відносини у сфері
здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем
відомостей щодо отримання коштів Фонду та
дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
Отже, згідно з чинним законодавством Фонд
не є органом державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності.
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Запитання: чи може суб’єкт господарювання
здійснювати відеофіксацію процесу перевірки
Фондом?

Відповідь: законодавством України про
соціальне страхування та іншими нормативноправовими документами Фонду відеофіксація
процесу перевірки не передбачена.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27.09.2017 р. № 2447/0/101-17
Щодо надання гарантій для офіцерів запасу
Департамент заробітної плати та умов праці
розглянув <...> звернення щодо трудових гарантій працівників, призваних для проходження
військової служби осіб офіцерського складу,
і в межах повноважень повідомляє.
Відповідно до частини третьої ст. 119 Кодексу законів про працю України (із змінами,
внесеними Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку проходження
військової служби» від 06.12.2016 р. № 1769VII) за працівниками, призваними на військову
службу за призовом осіб офіцерського складу,
під час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації,
фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від
підпорядкування та форми власності і у фізичних
осіб — підприємців, у яких вони працювали на
час призову.
Тобто зазначеній категорії працівників на
строк до закінчення особливого періоду або
до дня фактичного звільнення здійснюється
нарахування та виплата середнього заробітку
за рахунок роботодавця.
Громадяни України для виконання обов’язків,
пов’язаних із взяттям на військовий облік, при-

зовом або прийняттям на військову службу,
а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на
медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування,
звільняються від роботи на час, необхідний для
виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із
збереженням за ними місця роботи, займаної
посади і середньої заробітної плати відповідно до ст. 21 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу».
На ці дні працівник увільняється від виконання
обов’язків, йому нараховується середній заробіток з урахуванням положень Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Документами, що є підтвердженням для роботодавця про проходження військової служби
його працівника (у тому числі за призовом осіб
офіцерського складу), можуть бути довідка, яка
надається військовим комісаріатом або військовою частиною на запит роботодавця, або Витяг
з наказу військового комісаріату, або Витяг з
наказу військової частини про проходження
громадянами військової служби.
У разі прийняття на місце працівника, який
проходить військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, нового співробітника за
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строковим трудовим договором, у договорі
вказується, що він діє на період проходження
працівником військової служби.
Відповідно до п. 218 Положення про проходження громадянами України військової служби
у Збройних силах України, затвердженого Указом
Президента України від 10.12.2008 р. № 1153,
військові комісаріати не пізніше наступного
дня після взяття на військовий облік громадян,
звільнених з військової служби (зокрема, звільнення достроково з військової служби офіцерів,
які проходять військову службу за призовом),
письмово інформують державні органи, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову
службу ці громадяни працювали або навчались,

про підставу звільнення з військової служби,
строк військової служби, що зараховується до
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи
за спеціальністю, стажу державної служби,
а також про день взяття їх на облік.
Працівник повинен прибути на роботу після
звільнення його з військової служби, взяття на
військовий облік та в разі необхідності проїзду
до місця проживання (перебування).
У разі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на
нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку (у тому
числі нез’явлення на роботі), до нього застосовуються положення, передбачені Кодексом
законів про працю України.

Від редакції
У журналі «Заробітна плата» № 3/2018,
с. 51 у статті «Строкова військова служба:
оформлення та розрахунки» було розглянуто питання щодо дій підприємства в разі
призову працівника на військову службу.
У статті йшлося й про працівників, призваних
на військову службу за призовом осіб офіцер-

ського складу. Було зазначено, що призов на
військову службу осіб офіцерського складу
аналогічний призову на строкову військову
службу, тож їх призов оформляється наказом
аналогічно призову на строкову військову
службу. Викладене підтвердив і відповідний
лист Мінсоцполітики.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22.03.2018 р. № 457/0/101-18/284
Про розрахунок норми тривалості роботи при тижневій нормі 36 годин
<...> Відповідно до частини другої ст. 52 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
на тих підприємствах, в установах, організаціях,
де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня
є недоцільним, встановлюється шестиденний
робочий тиждень з одним вихідним днем. При
шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин
при тижневій нормі 40 годин, 6 годин — при
тижневій нормі 36 годин і 4 годин — при тижневій нормі 24 години.

Тобто вищенаведеною нормою ст. 52 КЗпП
забороняється лише перевищення зазначеної
тривалості роботи.
При цьому частиною другою ст. 53 КЗпП
визначено, що напередодні вихідних днів
тривалість роботи не може перевищувати
5 годин.
Таким чином, оскільки тривалість роботи
напередодні вихідного дня при 6-денному робочому тижні становитиме 5 год., а в ст. 52 КЗпП
забороняється перевищення 6 год. роботи, в наведених нормах не вбачається суперечностей.
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Отже, якщо тижнева норма робочого часу
працівника становить 36 годин на тиждень, тривалість його щоденної роботи протягом тижня
треба розподілити таким чином: з понеділка по
п’ятницю — 6 годин, у суботу — 5 годин.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони мають інформаційний та
рекомендаційний характер.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 16.11.2017 р. № 10998/4/4.1-ДП-17
Про розрахунок норми тривалості роботи при тижневій нормі 36 годин
<...> Відповідно до частини другої ст. 52 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП
України) на тих підприємствах, в установах,
організаціях, де за характером виробництва та
умовами роботи запровадження п’ятиденного
робочого тижня є недоцільним, встановлюється
шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні
тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин,
6 годин — при тижневій нормі 36 годин.
Частиною другою ст. 53 КЗпП України визначено, що напередодні вихідних днів тривалість
роботи при шестиденному робочому тижні не
може перевищувати 5 годин.
Відповідно до частини першої ст. 94 КЗпП
України заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку
власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про оплату
праці» основна заробітна плата — це винагорода

за виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки).
Вона встановлюється у вигляді тарифних
ставок (окладів) і відрядних розцінок для
робітників та посадових окладів для службовців.
У разі порушення роботодавцем частини
другої ст. 52 КЗпП України чи частини другої
ст. 53 КЗпП України встановлюється наступна
відповідальність, а саме до посадової особи суб’єкта господарювання відповідно до
частини першої ст. 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення та суб’єкта господарювання відповідно до абзацу
восьмого частини другої ст. 265 КЗпП Украї
ни. <...>
Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади не є нормативно-правовими актами,
мають лише інформаційний характер та не
встановлюють правових норм.

Від редакції
Суть проблеми зрозуміла: як зробити так,
щоб за норми робочого часу 36 год. на тиждень
працівник відпрацював ці 36 год., але перед
вихідним працював 5 год., а в інші дні тиж-

ня — не більше 6 год. Наприклад, 5 × 6 + 1 ×
× 5 = 35 год.
Яка думка держорганів стосовно вирішення
цієї проблеми — читаємо в листах.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 24.01.2018 р. № 503/4/4.3-дп-18
Про порушення, виявлені в ході інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування
<...> Порядок розрахунку індексу споживчих
цін (далі — ІСЦ) для нарахування індексації
заробітної плати визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення,
затвердженим постановою КМУ від 13.07.2003 р.
№ 1078 (далі — Порядок індексації). У цьому
Порядку індексації наведено і приклади розрахунку ІСЦ, тому якщо при його розрахунку
керуватись Порядком індексації, кінцевий результат буде однаковим.
Якщо під час проведення інспекційного відвідування буде встановлено порушення Порядку
індексації, то у інспектора праці будуть підстави
для застосування до юридичної чи фізичної особи — підприємця, які використовують найману
працю, штрафу, передбаченого абзацом четвертим частини другої ст. 265 КЗпП України за
недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
Постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100
затверджено Порядок розрахунку середньої
заробітної плати (далі — Порядок). Якщо при
розрахунку середньої заробітної плати керуватись даним Порядком, кінцевий результат
буде однаковим.
Посадові особи Держпраці та її територіальних органів проводять заходи державного
контролю з питань праці відповідно до Порядку
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого
постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (далі —
Порядок контролю).
Пунктом 27 Порядку контролю визначено, що
в разі наявності порушень вимог законодавства
про працю, зафіксованих актом інспекційного
відвідування або актом невиїзного інспектування,
після розгляду зауважень об’єкта відвідування

(у разі їх надходження) інспектор праці проводить
аналіз матеріалів інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування, за результатами
якого вносить припис та/або вживає заходів
до притягнення винної у допущенні порушень
посадової особи до встановленої законом відповідальності.
Відповідно до п. 28 Порядку контролю, у разі
виконання припису в установлений у ньому строк
заходи до притягнення об’єкта відвідування
та його посадових осіб до відповідальності не
вживаються.
Згідно з п. 29 Порядку контролю заходи до
притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання
праці неоформлених працівників, несвоєчасну
та не у повному обсязі виплату заробітної плати,
недодержання мінімальних гарантій в оплаті
праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених
порушень у ході інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування.
За невиконання припису інспектора праці,
відповідно до вимог ст. 188-6 Кодексу України
про адміністративні правопорушення України,
передбачено накладення штрафу на посадових
осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Якщо роботодавець не згодний з рішенням
інспектора праці, відповідно до вимог п. 30 Порядку контролю припис або вимога інспектора
праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк
з дати їх отримання до керівника або заступника
керівника відповідного територіального органу
Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може
бути оскаржене до керівника або заступника
керівника Держпраці.
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Разом із тим повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами,

мають лише інформаційний характер та не
встановлюють правових норм.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Індивідуальна податкова консультація
від 07.05.2018 р. № 2026/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо заповнення реквізитів видаткового касового ордера
<…> Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене
постановою Правління Національного банку
України від 29.12.2017 р. № 148, розроблено
відповідно до Закону України «Про Національний
банк України» (далі — Положення № 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами
(крім банків) та їх відокремленими підрозділами
незалежно від організаційно-правової форми
та форми власності (далі — підприємства),
органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними
діяльності з виробництва, реалізації, придбання
товарів чи іншої господарської діяльності (далі —
установи), фізичними особами, які здійснюють
підприємницьку діяльність (далі — фізичні особи — підприємці) (далі разом у тексті — суб’єкти
господарювання), фізичними особами.
Пунктом 32 розділу III Положення № 148
зазначено, що прибуткові касові ордери і
квитанції до них, а також видаткові касові
ордери і видаткові відомості заповнюються
бухгалтером (відповідальною особою установи/
підприємства, на яку покладено обов’язок з
оформлення цих документів) у будь-який спосіб,
який забезпечив би належне збереження цих
записів протягом установленого для зберігання
документів терміну.
У касових ордерах зазначається підстава
для їх складання і перелічуються додані до них
документи. Видача касових ордерів і видаткових
відомостей на руки особам, які вносять або
одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими
ордерами проводиться тільки в день їх складання.
Виправлення у касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
Реквізити у видатковому ордері «Одержав»,
«Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані
документа, що засвідчує особу отримувача (які
заповнюються отримувачем готівки (додаток 3
до цього Положення)) та в прибутковому ордері
«Прийнято від» не заповнюються у касових
ордерах, які оформляються на загальну суму
проведених установою/підприємством касових
операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами,
здавання готівки до банку, отримання готівки
з банку за чеком та оприбуткування її в касі).
Інші реквізити у касових ордерах та видаткових
відомостях є обов’язковими до заповнення.
Враховуючи викладене, ДФС вважає, що
відповідно до п. 32 розділу III Положення № 148
реквізит видаткового касового ордера «Видати», у якому зазначається прізвище, ім’я та по
батькові особи, якій видано готівку з каси, має
бути заповнений обов’язково.
Окрім того, ДФС пропонує звернутись до
Національного банку України, як до розробника
Положення № 148, для отримання роз’яснення
з порушених питань.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна
податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно
платником податків, якому надано таку консультацію.
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У м. КИЄВІ
Лист
від 10.03.2017 р. № 5087/10/26-15-13-01-12
Щодо оподаткування представницьких витрат
Визначення представницьких витрат надано
наказом Міністерства фінансів України «Про
затвердження Норм коштів на представницькі
цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання» від 14.09.2010 р. № 1026 (далі — Наказ),
відповідно до п. 2 якого представницькими
вважаються витрати бюджетних установ на прийом і обслуговування іноземних представників
і делегацій, які прибули на запрошення для
проведення переговорів з метою здійснення
міжнародних зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва.
До представницьких належать витрати,
пов’язані з проведенням офіційного прийому
(сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної
програми, буфетним обслуговуванням під час
переговорів, оплатою послуг перекладача,
який не перебуває у штаті установи, оплатою
номерів у готелях.
Вимоги Наказу, тобто норми коштів на представницькі цілі, є обов’язковими виключно для
бюджетних установ, інші підприємства даний
документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий).
Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами
та доповненнями (далі — Кодекс), для цілей
оподаткування платники податків зобов’язані
вести облік доходів, витрат та інших показників,
пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі
первинних документів, регістрів бухгалтерського
обліку, фінансової звітності, інших документів,
пов’язаних з обчисленням та сплатою податків
і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Відповідно до Положення про Міністерство
фінансів України, затвердженого постановою
КМУ від 20.08.2014 р. № 375, Мінфін є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого

спрямовується і координується КМУ (далі — Положення № 375).
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову та бюджетну політику, державну
політику, зокрема, у сфері бухгалтерського
обліку (п. 1 Положення № 375).
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке
затверджує національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6
Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 996-XIV).
Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання
та визначати відповідність проведення ними
операцій.
Одночасно повідомляємо, що порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначено
розділом IV Кодексу.
Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єк
том оподаткування платника податку (як резидента, так і нерезидента) є, зокрема загальний
місячний (річний) оподатковуваний дохід, який
складається із суми оподатковуваних доходів,
нарахованих (виплачених, наданих) протягом
такого звітного податкового місяця.
Згідно із пп. 164.2.11 п. 162.2 ст. 162 Кодексу
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються
сума надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під звіт
та не повернутих у встановлені законодавством
строки, розмір якої обчислюється відповідно до
п. 170.9 ст. 170 цього Кодексу.
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Водночас, до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку не
включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані
згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11
п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Так, абзацом «б» пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170
Кодексу визначено, що податковим агентом
платника податку під час оподаткування суми,
виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2
цього пункту строку, є особа, що видала таку
суму під звіт для виконання окремих цивільноправових дій від імені та за рахунок особи, що
їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання
таких дій.
Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та не оподатковуються
документально підтверджені витрати, здійснені
за рахунок готівкових чи безготівкових коштів,
наданих платнику податку під звіт роботодавцем
на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання
та розповсюдження подарунків, у встановлених
межах, що здійснені таким платником та/або
іншими особами з рекламними цілями.
Сума податку, нарахована на суму такого
перевищення, утримується особою, що видала
такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування)
платника податку за відповідний місяць, а у разі
недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців
до повної сплати суми такого податку.
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Тобто якщо платник податків не повертає
протягом установленого строку суму, видану
йому під звіт, а також при несвоєчасному наданні авансового звіту, ці кошти підлягають
оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб на підставі пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164
Кодексу із застосуванням коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу.
При цьому відповідно до пп. «б» пп. 170.9.1
п. 170.9 ст. 170 Кодексу податковим агентом
платника податків є особа, що видала таку
суму, а якщо гроші видавалися під звіт для
виконання окремих цивільно-правових дій від
імені та за рахунок особи, що їх видала, об’єктом
оподаткування буде сума перевищення над
фактичними витратами платника податків на
виконання таких дій.
Відповідно до пп. 14.1.172 ст. 14 Кодексу
податкова консультація — це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків
стосовно практичного використання конкретної
норми закону або нормативно-правового акта
з питань адміністрування податків чи зборів,
контроль за справлянням яких покладено на
такий контролюючий орган.
Згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова
консультація має індивідуальний характер
і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію.
Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають
лише інформаційний характер і не встановлюють
правових норм та діють до набрання чинності
нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Кількість днів

Робочий час
(у годинах) при

Календарні дні — 30
Робочі дні — 20
Вихідні дні — 9
Святкові дні — 1 (28)
Кількість днів, робота в які
не проводиться — 10

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

Червень 2018 р.
7 червня, четвер
Закінчується строк подання органам статистики:
Звіту з праці (ф. № 1-ПВ (місячна)) за травень 2018 р.

20 червня, середа
Закінчується строк сплати:
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з доходу за
травень 2018 р.
Закінчується строк подання до органів
Державної фіскальної служби України:
Звіту про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів (ф. № Д4 (місячна)) за травень
2018 р.

27 червня, середа
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування гірничими
підприємствами з доходу за травень 2018 р.;
• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за
травень 2018 р.;
• військового збору з нарахованого, але не
виплаченого доходу за травень 2018 р.  
Примітка. За інформацією НБУ, у п’ятницю, 29 червня, банки не працюватимуть. Натомість для них робочий
день субота — 23 червня. Тому граничний термін сплати
ЄСВ гірничими підприємствами, ПДФО та ВЗ припадає
на середу — 27 червня.

Під час підготовки використані матеріали систем ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.02.1993 р. № 146
Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів
на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової
винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:
1) основної зарплати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
2) усіх видів доплат і надбавок до зарплати;
3) грошових і натуральних премій;
4) оплати за надурочну роботу, за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні;
5) зарплати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні
компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
6) зарплати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків,
та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
8) винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів,
агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним
літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій
непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за
рахунок підприємств, установ, організацій;
12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з втратою працездатності
внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування
(включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
13) допомоги по безробіттю;
14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам
І групи на догляд за ними;
141) державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»;
15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств,
кооперативів, об’єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника
аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
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17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
18) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
19) інших видів заробітку.
2. З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має
провадитися із сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість
натуральних видач).
3. З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання
аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне
виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, — із заробітної плати.
З позаштатних лекторів — з оплати, одержуваної за читання лекцій.
4. З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться
з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві
(в тому числі із заробітку у валюті).
5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом,
утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства
в кінці року.
6. З осіб, що відбувають покарання на виправних роботах, аліменти утримуються з повної
суми заробітку без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.
7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у наркологічних
відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.
8. З військовослужбовців Збройних сил України, інших військ, Держспецзв’язку, осіб
рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів провадиться з усіх видів
грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за штатною посадою, оклад
за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання
і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).
9. З осіб, які працюють в установах України за кордоном, аліменти утримуються із заробітку, одержуваного в Україні в національній валюті.
10. З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну
плату тільки за кордоном, аліменти утримуються із 100 % зарплати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній
місяць роботи на момент від›їзду, або з 5-кратного розміру неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян на час проведення розрахунків.
11. Аліменти з осіб, що одержують зарплату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються
бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи в розмірах, встановлених
рішеннями судів, як із гривень, так і з валюти.

