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ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ОПОдАТКУВАННЯ 
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Пор}ІЖ)К нарахуІШНН}І 3ароGітної 11;шти ІІраІ~lННИІ«J.\1, рсІ'УJІюt-:ть

<:}1 Ко;tсксом :1аконі 11ро ІІраІІ.ю (.;ш;Іі- КЗ11П), По;щткони\11 ко;tсксом 

України (ца.1і - ПКУ), 'Законами України: <(Про оп.1ату праuі>>, <<Про 

збір та облік єдиного внеску на зага .. 1ьнообов'язкове цержавне соuіа.lь
пе страхушшпя•> тошо та іпшІН1И пор:матишю-праnоnи~ш акта~ш . 

.Заробітна ILlara nі.Jпоnідпо .ао КЗпП n обоn'язкоnо~tу порядку поnи
нна нарахонунапн:}І та ІШІІJІачунатис}І не рl.іLІІІС JlHa ра3и на МlС}ІІІ.ь, а та
кож нараХОНУЄ'І'h<:}І у :ШJІСЖНО<:Ті ні;( фЩ1\Н1 ОІІ~ІаТИ І Ірані- ІІОІ'Оj(ИННОЇ, 

Ні,Т(р}І,Т(НОЇ, ()риІ·а.іLНОЇ. 3а ІІО<:а,:ЮНИ\1 ок.;ш,:юм. ЗокрС\13, І ІрИ ОІІ;шті ІІраІ(і 

за посадови:\>~ о:к.1аzюм поря.аок нарахування заробітної п.1ат:и яв.1яє со

бою: 1) працівнику в:ип.1ачується заробітна п.1ата у роз:\1ірі фіксованої 
су~tи грошових коштів ві.апові.Jпо .ао його поса.аового o:к.la.Jy, який nи

:шачасться відпоnі.апо .JO закопо.Jаnстnа або nстапошпосться за до~юв
.1епістю сторіп; 2) поса.аошп1 ок:rІа.а зберігасться у пошю~tу ронtірі при 
Ні,Т(ІІраІLІОШІІІІІі НСіХ роf>ОЧИХ Jlllill \ІіС}ІІLИ; 3) ИКІІLО Ві,:LІІрШІІ.ОВаІІа ІІСІІО
ШІа КіJІІ,КіСТІ, робоЧИХ іLІІіІІ, ТО :шро6іТІІа ІІ~ІаТа ІІJХІІІіВІІИКа ІН1JІІаЧасТІ,<:}І 
МНОЖСНН}І\11 CCpCiLHhO)LCHHOI'O :шро()ітку (110Са;LОНИі1 ОІ<..ІІаіL ,Т(і.ІИТhСИ на 

кі .. ІnкістnроGочих іLнін міс}ІІІ}І) на кі;Іnкістn ні,тtІІраІІnонаних,тtнін. 

С .. 1ід ві.J~tітити, шо на пі.Jприє:мстві, в установі та організації нара
хування заробітної п.1ати є о;:шією з цій, яка вк.r1ючається ..JO розрахунку 
заробітної плати, який яв .. 1яє собою: 

l) розрахупок та нарахування: а) заробітпої ІLlати лі.Jпо штатного 
розклацу, труцових цоговоріn та табе .. 1я об.1іку робочого часу J урахуnап

Н}ІМ роботи у нихі;tні та <:Н}Ітконі iLHi, у нснорvюнаниі1 ча<:, у нічниtі час 

ТОІІІО, 3 урахунаННИ ІІО)ШТКОНОЇ СОІІіа .. ІhНОЇ ІІі..ІІhП1 ні;LІІОНіJ(НО іЮ ПКУ; 

б) ІІ(ОМіС}ІЧНОЇ іНJ(СКСаІ(іЇ :шро()ітноЇ ІІ;ШТИ, 1Ірсміі1, НаіLGанок, KOMIICH

CalliЙ, пі1ьг, понацнормових, віцпускних; в) винагород за цоговорами 

uиві.r1ьно-правового характеру; г) вип.1ат за рахунок фондів соuіа .. lьно
го страхуnапня (лікарняні, nідпустка по nагіпюсті та пологах, путіnки, 
іп .. ). ~tе.Jичного страхуваппя, страхуваппя життя; д) річного бонусу
«ТрИНа.іЩ}І'І'ОЇ•> 3арІІ~ІаТ, або ІІрС\іІіЇ 3а ІІі:tСУ\ІКа\ІІИ року; С) іНІІІИХ нара

хунаН І->, ІІСрС,Т(баЧСНИХ :1aKOHOJ(aH<:THO\il УкраЇНИ та КОJІСКП1ННИ\іІ )lOI"OHO

po\11; t-:) :шроGітної 11;шти І Іри 3НіJІnнснні та <:корочснні: 

2) утри:\1ання з заробітної шшти: а) відпові.ано .ао ПКУ з 01.01.2016 р. 
податку на дохо.аи фізичних осіб (.aa .. li - ПJФО) у роз:\'Іірі 18 9{, (.Jo 
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2016 року станка П1lФО Gуюі 15 %, ~І КІНО ро3VІір :шроGітної ІІJІати у ка
JІсн;~арному МіСИІІі НС ІІСрСНИІІ(уНаН /(ССИТИКраТНИЙ р()3Мір MiHiMaJihHOЇ 

:шро()ітноЇ ІІ;ІаТИ, а ~ІКІІ(О ІІСJJСНИІІ(уНаН, ТО- 2() %) і Hi~ichKOHOI'O 360-
ру (~а~ті- 133) у р03мірі 1,5% ІІІ; ~о 2016 р. з заробітної rшати фізич

ної особи утримувався ще єциний соціальний внесок (да.lі - ССВ) 

nідпоnіцпо цо .Закону України <..:Про збір та облік сцшrого nпеску па 

Jагал,пообоn'язкоnе держаnпе соuіал,пе страхуnаІІІІЯ>> у роз11ірі 3,6 % 
(Jагал,пий роз11ір; 2,85%- д.1я іпnа.1ідіn- фізичних осіб; 6.1%- по

JІітичних J(і~Ічін, ІІраІІіннІ1кін Gкнжстних уетанон, ін.; то1но) [2]; G) 3а 
никонанчими жжумснтами алі\ІІснтін на утриУІанюІ нсІюнншІітніх ;tітсй 

або непрацезцатн:их батьків, су:ми вLJшкоцування матеріального збитку, 

ін.; в) за заявами працівників профспі..1кових внесків, виплат у недер

жавний пенсійпий фонд, іп.; г) 3ГЇіlпо з праnи.1ами компанії- перешс~

шеппя лі:мітіn по мобільних те.1ефопах. позики, переnищеппя добоnих 

тошо.; д) іп.; 
3) нарахунаНН}І на р(вмір :шроGітної ІІJІати, усіх інших :шохочуналh

них. комІІснсаІtійних та інІІІИХ ниІІ;шт ЄСВ, икиt1 СІІ.ІІачуt::тnоІ роGото

давuем за в.1аснийрахунокурозмірі 22 9f· з 2016р. (д..1я виплат інвалідів-
8,41 9{; ТОШО ); ДО 2016 р. ставка ССІЗ СКЛада.,lа Від 33,2% ДО 49,7% ЗаЛеЖНО 
від :к..1асу професійного ризику виробниитва або відповіцно до -'Закону 

України <(Про Jбір та об.1іксдипого rшескупа загальпообоn'яJкоnе дер

жаnпе соціальне страхушшпя•> [2]. ЕСВ - копсо.1ідоnапий страховий 
ІН ІССОК, JGip ~І КОІ'О J}(i ЙСІІІОПІ>С~І iLO СИСТС _\1 И :ШІ'ШІІ>ІІООGов'ИJКО ІЮ 1'0 ,І~Ср
ЖШ\1101'0 СОІ(іа.ІІІ,ІІОІ'О страхуваІІШІ 1\ oGoв\ІJKOIIO_V1Y ІІОрИ}~КУ та ІІа ІJСІ)'

ЛИрНіЙ осноні ]2]. 
Нанс;tсмо ІІJJИКJІа;~ роjрахунку 3ароGітної ІІJшти Gc:1 :шстосунанни ІІО

J(атконої соІІіа;ІnноЇ.ІІіJІhІ'И та ін;tсксаІІіЇ (станом на 2016р.). НаІІрИКJІа;~, 

у бюцжетній установі встанов.1ено наступні строки виплати заробітної 

ІL1ати: 15-го чис.1а - 1-ша частина заробітної плати - аванс за першу 

полошшу місяuя; 1-го числа пастушюго місяuя- остаточний розраху

нок. Відпоnідrю графіку роботи, nстанопленому n устапоnі, у кnітпі 2016 
р. 21 робочий день . .Зарплата 3а першу по.1оnипу місяця парахоnусться 
:ш 11 роGочих J(Нін j І-1·о 110 15-тс кнітни. ЗароGітна ІІ;шта І Ірацінника 

ні;~ІІОНііLНО J(O ІІОСі.'ЩОНОІ'О ОК.,ШJ\У та :1 усіУІа на;(Gанками та іНІІІИМИ НИ
ІLlаТаМИ за місяuь сЮІацає 3200 грн. Розмір нарахованого авансу буде 
с~тадати: 3200,00 грн: 21 ~ень х 11 ~нів ~1676,19 грн. Зазвичай, сума 
аnапсу округлосться до uілих- 1676,00 грн. 

Спочатку здійспимо розрахупок обоn'язкоrшх платежіn (грп) 

стосошю: 

1) 1-ї частини 3ароGітної ІІJІати (1676,()()): а) утри_v1аНН}І 3 3аро
Gітної ІІJІати: П/]ФО ~1676,110 хІХ%: 100% ~ ЗОІ,бХ: В3 ~ 1676,00 х 
1,5%: 100% ~ 25,14. Всього сума платежів: 301,68 + 25,14 ~ 326,82; 
б) нарахування на заробітну п.1ату (утримання за рахунок установи): 

ССІЗ ~ 1676,00 х 22%: 100% ~ 368,72; 
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2) 2-ї частини 3ароGітної ІІJІати (1524,00 ІJlH- 3200,00-1679,00): 
а) утриVІанн~І 3 :шроGітної ІІ.Іат11: Пі1ФО = 1524,00 х О,ІХ = 274,32; 
ВЗ ~ 1524,00 хО,О І 5 ~ 22,R6. Bchom су~а ІІJІатсжін: 274,32 + 22,R6 ~ 297, І R; 
6) утримання за рахунок установи: сев~ 1524,00 х 0,22 ~ 335,28. 

Отже: 1) сума утр:имань за :місяuь з заробітної плати ск.тrадає: 

ПДФО ~ 301.68 + 274,32 ~ 576,00 грп, В3 ~ 25.14 + 22.86 ~ 48,00. всьо
го: 326,82 + 297,18 = 624,00; 2) су:ма сп.:шчеІІОГО ЄСВ Ja 1ІіСЯЦЬ уста
ІІОІЮІО скла;:rас 368.72 + 335,28 = 704,00 грн; 3) сума заробітної п .. 1ати 
110 ниІІе~ати (чиста): І ч.: 1349.1R ІГН (1676,00-326,R2); 2 ч. 1226,R2 
( 1524,00-297, І R ): HChOI'O :ш ~іС>Щh: 2576.00 1]1 Н. 
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИМ ПОДАТКОМ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 

В черГОНИЙ рю 33КОНОЛ3НеІ~Ь Н КіНІІі року, H311CJJC,I~(ЩHi НОНОріЧНОІ'О 

свята, вніс кардина.тrьні зміни до Поцаткового коцексу України. Йцеться 
про 3акон <(Про внесення з:мін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актіn України щодо забезпечення Jба.1апсоnаrюсті бюджет

них падходжень у 2016 poui» Ng 909-VIII nід 24.12.15. Суттсnих Jміп серед 
іНІІІОІ'О 333НШІО ма~·іНОНС ОІІО)lі:\ТКУНі:ІННИ Н ЧШ:ТИ Ні тpaH<.:IIOJJTHOI'O ІІОіШТКу. 

В ІІ,і;юму, І'ШІОННИМ HOHOHHC)LCHH~IM СТОСОННО OIIO}l3TKYH3HH~I JІСІ'КО

НИХ 3Н'І'ОІ\106і;ІіН, Ge3yMOHHO CTaJIO НОНе НИ3Ні:\ЧеНН~І 06\-:кту 0110,/tі:ІТКУ

ВаННЯ. Віднині, транспортн:ий поцаток справляється з .1еrкових авто

:vюбі.lів з року випуску яких :минуло не бі11ьше п'яти років (вк.тrючно) 

та серецпьорипкоnа nартїсть яких стапоnить попац 750 роз:міріn :міпі
:VІа.lьпої заробітної п.1ати, nстапоnлепої Jакопом па 1 січня поцаткоnого 
(зnітпого) рок)~ 

Гшюнниt1 НС}[ШІіК, :m_ }ІКИі~ КрИТИКУНШІ~І ІІ,еtі ІІОіШПЖ Н МИНУ.ІІО\1У 

рош. а Ci:\1\fe t1ою НССІІраНе)t,.ІИНJСТЬ,- усунуто. ТраНСІtортниt1 ІІО}ЩПЖ 
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