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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до ст. 46 Конституції України громадя�

ни мають право на соціальний захист, що включає пра�
во на забезпечення їх у разі повної, часткової або тим�
часової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом. Це
право гарантується загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків
громадян, підприємств, установ і організацій, а також
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення
[1]. Система розрахунку страхових платежів має певні
ускладнення, що призводить до виникнення податкових
витрат. Даними обставинами зумовлена необхідність
вдосконалення системи розрахунків загальнообов'язко�
вого державного соціального страхування з метою
мінімізації розміру податкових витрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концепція податкових витрат виникла на початку

1960�х років майже одночасно в Німеччині та США. Вва�
жається, що термін "податкові витрати" (оригінальне
назва "tax expenditures") ввів у теорію та практику опо�
даткування С. Сюррей. Податкові витрати як економіч�
на категорія досліджувалися вітчизняними вченими зок�
рема, Г.В. Осовською, О.О. Юшкевич, А.Г. Загороднім.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є встановлення причин виник�

нення податкових витрат та пошук відповідних шляхів
вдосконалення щодо їх мінімізації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Основ законодавства України про загаль�
нообов'язкове державне соціальне страхування, що затвер�
джено Верховною Радою України від 14.01.1998 року, да�
ний процес здійснюється за наступними його видами в за�
лежності від страхового випадку, які передбачені ст. 4:

— пенсійне страхування;
— страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра�

цездатності;
— медичне страхування;
— страхування від нещасного випадку на вироб�

ництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності;

— страхування на випадок безробіття;
— інші види страхування, передбачені законами Ук�

раїни [2].
Для дотриманням гарантій щодо соціального стра�

хування 04.05.1998 року Президентом України було ви�
дано Указ "Про заходи щодо впровадження персоніфі�
кованого обліку відомостей у системі обов'язкового
державного пенсійного страхування" [3].

На виконання даного Указу 04.06.1998 року Кабіне�
том Міністром України було затверджено положення
"Про організацію персоніфікованого обліку відомостей
у системі загальнообов'язкового державного пенсійно�
го страхування" [4]. Відповідно до даного положення
основними завданнями персоніфікованого обліку було
встановлено наступні:

— створення єдиного державного автоматизовано�
го банку відомостей про фізичних осіб;
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— сприяння розвитку заінтересова�
ності фізичних осіб у внесенні платежів
на загальнообов'язкове державне пен�
сійне страхування (далі — пенсійне стра�
хування) та створення умов для їхнього
контролю за сплатою цих платежів;

— сприяння створенню умов для
більш повного надходження платежів на
пенсійне страхування;

— створення інформаційних переду�
мов для визначення розміру виплат за
пенсійним страхуванням залежно від
тривалості страхового стажу та особи�
стого внеску фізичної особи у форму�
вання коштів цього страхування;

— забезпечення відповідно до зако�
нодавства захисту відомостей про фізич�
них осіб;

— інформаційне забезпечення зав�
дань прогнозування та планування у си�
стемі пенсійного страхування.

У зв'язку з реформуванням пенсій�
ної системи України та системи соціаль�
ного страхування 1 січня 2011 року Вер�
ховною радою України було прийнято
Закон України "Про збір та облік єди�
ного внеску на загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне страхування" (далі —
Закон № 2464) [5]. Відповідно до дано�
го Закону України, єдиний внесок на за�
гальнообов'язкове державне соціальне
страхування — це консолідований стра�
ховий внесок, збір якого здійснюється
до системи загальнообов'язкового дер�
жавного соціального страхування в обо�
в'язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у
випадках, передбачених законодав�
ством, прав застрахованих осіб та членів
їхніх сімей на отримання страхових вип�
лат (послуг) за діючими видами загаль�
нообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до положень Закону № 2464 Пенсійний
фонд на базі свого реєстру створив Державний реєстр
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання для спільного користування усіма фондами со�
ціального страхування.

Верховна Рада України у вересні 2010 року прого�
лосувала за зміни до ст. 115 КЗпП і до ст. 24 Закону про
оплату праці щодо введення обмежень за строками вип�
лати зарплати та визначення сум авансу [6; 7]. 14 жовт�
ня 2010 року Президент підписав відповідний Закон від
23.09.2010 р. №2559�VI "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо строків виплати за�
робітної плати".

Відповідно до внесених змін визначені граничні
строки виплати заробітної плати:

1) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти календарних днів;

2) не пізніше семи днів після закінчення періоду, за
який здійснюється виплата.

Згідно з пунктом 168.1.5 Податкового кодексу, якщо
оподатковуваний дохід нараховується податковим аген�
том, але не виплачується (не надається) платнику по�
датку, то податок, який підлягає утриманню з такого
нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бю�
джету податковим агентом у строки, встановлені цим
Кодексом для місячного податкового періоду.

Згідно з пунктом 49.18 ПКУ місячна податкова дек�
ларація подається протягом 20 календарних днів, на�
ступних за останнім днем місяця. А відповідно до пунк�
ту 57.1, грошове зобов'язання, визначене у податковій
декларації сплачується протягом 10 календарних днів
за останнім днем граничного строку для подання такої

декларації. Таким чином, з нарахованого, але не випла�
ченого доходу за певний місяць, потрібно сплатити
ПДФО до бюджету не пізніше 30 календарних днів, на�
ступних за останнім днем місяця [8].

Згідно з пунктом 8 ст. 9 Закону № 2464 єдиний соц�
іальний внесок, нарахований за відповідний базовий
звітний період сплачується не пізніше 20 числа місяця,
що настає за базовим звітним періодом, виключенням є
гірничі підприємства, граничний термін сплати для яких
28 число наступного місяця [5].

Слід враховувати, що питання щодо нарахування
оподаткованого доходу працівникам підприємства ус�
кладнюється виходячи з часових меж, особливо, що сто�
сується виплат за результатами листів непрацездат�
ності.

Для виплати допомоги по тимчасовій непрацездат�
ності, вагітності та пологах, на поховання, яка нарахо�
вана страхувальником після 01.01.2011 року, згідно з
част. 1 ст. 21 Закону № 2240 страхувальником для фінан�
сування його робочим органом відділення Фонду має по�
даватися заява�розрахунок за формою, затвердженою
постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26 [9].

Відповідно до Постанови № 26 та Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страху�
вання", робочі органи Пенсійного фонду України
здійснюють фінансування страхувальників протягом
десяти робочих днів після надходження заяви�розра�
хунку [10].

Фінансування Фондом соціального страхування
(далі — Фонд) здійснюється через Державне казначей�
ство України, куди також зараховуються суми ЄСВ та
ПДФО підприємством. Схема взаємовідносин під�
приємств, Фондом соціального страхування та Держав�

Рис. 1. Схема взаємовідносин підприємств, Фондом соціального
страхування та Державного казначейства України

Розроблено автором.
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ного казначейства України представлено на рисунку 1.
На рисунку 1 представлено взаємовідносини, зок�

рема, з розрахунків ЄСВ та його подальшого перероз�
поділу на виплати пов'язані з тимчасовою втратою пра�
цездатності. В результаті ускладненої системи виника�
ють підстави, які формують податкові витрати, зокре�
ма:

1. За даними умовної ситуації підприємство нара�
хувало допомогу з тимчасової втрати працездатності, з
якої утримується ЄСВ. Відповідно до чинного законо�
давства, граничний термін виплати допомоги — сьоме
число наступного місяця, за умови, що це не вихідний,
несвятковий або неробочий день. Через те, що кошти
від Фонду отримано підприємством дванадцятого чис�
ла, підприємство здійснило виплати за рахунок власних
коштів. У протилежному випадку, в порушення умов
чинного законодавства про граничні терміни виплати за�
робітної плати, підприємство буде оштрафоване. Сума
даного штрафу для підприємства буде податковими вит�
ратами.

2. За даними умовної ситуації підприємство нара�
хувало допомогу з тимчасової втрати працездатності, з
якої утримується ЄСВ. Відповідно до чинного законо�
давства, граничний термін виплати допомоги — сьоме
число наступного місяця, за умови, що це не вихідний,
несвятковий або неробочий день. Через те, що кошти
від Фонду отримано підприємством дванадцятого чис�
ла, підприємство здійснило виплати за рахунок власних
коштів. В протилежному випадку, в порушення умов
чинного законодавства про граничні терміни виплати за�
робітної плати, підприємство буде оштрафоване. Сума

даного штрафу для підприємства буде податковими вит�
ратами.

3. У випадках, коли фінансування Фондом сум до�
помоги з тимчасової втрати працездатності, в супереч
законним обмеженням, здійснюється впродовж більше,
ніж 10 днів, підприємство за власні кошти має сплати
суми ЄСВ не пізніше двадцятого числа. В протилежно�
му випадку до підприємства будуть застосовані штрафні
санкції, які розглядаються податковими витратами
підприємства.

4. Нормами чинного законодавства передбачено
здійснення виплати заробітної плати не рідше двох разів
на місяць через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів
після закінчення періоду, за який здійснюється випла�
та. Таким чином, відповідальний працівник відділу
кадрів підприємства вимушений оформляти як мінімум
два табелі робочого часу. Бухгалтер повинен, на підставі
отриманих табелів, проводити розрахунки і обчислен�
ня заробітної плати як мінімум двічі на місяць. Безумов�
но, підприємство може створити систему розрахунку
виходячи з фіксованої гривневої суми або відсотку від
окладу. Проте існує вірогідність певних обставин, які
унеможливлюють застосування фіксованої гривневої
суми або певного відсотку при розрахунку авансу та�
ких, як:

— працівник може до дня виплати авансу перебува�
ти на лікарняному (який оплачується після надання лис�
тка непрацездатності);

— працівник може перебувати у відпустці як опла�
чуваній, так і за власний рахунок;

Таблиця 1. Аналітичний облік оплати допомоги з тимчасової втрати працездатності

* — особовий рахунок підприємства.

/  
   -  -  , .   

1 2 3 4 5 6 
1    92 661 2500,00 - 
2   5-    

 (    
) 

94 663 400,00 - 

3 
      

     (    
) 

378 663 600,00 
 - 

4  : 
-     92 651 925,00 %3700,2500  

-    94 651 332,00 %2,3300,1000  

5  :  
-     661 651 90,00 %6,300,2500  

 -      663 651 8,00 %200,400  

      
-       663 651 12,00 %200,600  

6  :
-    661 641 361,50 (2500-90,00)*15% 

-     663 641 58,80 (400,00-8,00)*15% 
-      663 641 88,20 (600,00-12,00)*15% 

7        31* 378 600,00  

8 

       
 5  (   

)     
 ( ) 

651 311 1355,00 90,00+8,00+925,00+332,00 

9      
 ( ) 651 31* 12,00  

10       
  5   641 311 420,30 361,50+58,80 

11      
 641 31* 88,20  

12        
       311 31* 499,80  

13 : 
-   661 311 2048,50 2500,00-90,00-361,50 

-     663 311 833,00 1000-8-12-58,8-88,20 
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— після дня отримання авансу пра�
цівник може написати заяву на звільнен�
ня та інше.

За даних обставин, підприємство, з
метою зменшення податкових витрат,
змушене здійснювати перевірку нарахо�
ваних сум авансу на підставі попереднь�
ого табеля обліку робочого часу.

5. Специфіка взаємовідносин Дер�
жавного казначейства України з
підприємствами та Фондом, представляє
його в ролі посередника, в результаті
чого у даній системі взаємовідносин має
місце круговий потік певних сум грошей
та документації, які нарощують масу по�
даткових витрат.

Роз'яснення щодо відображення у
бухгалтерському обліку розрахунків,
пов'язаних з оплатою тимчасової непра�
цездатності, розкриті у листі Міністер�
ства фінансів України від 06.09.2011 №
31�08410�07�25/21750 [11]. У таблиці 1
відображенні бухгалтерські проведення
пов'язані з оплатою тимчасової непра�
цездатності.

Відповідно до норм, що передбачені
ст. 8 Закону № 2240, єдиний внесок є
консолідованим внеском, розмір якого
визначено виходячи з категорії платни�
ка, який утворено з мето його подаль�
шого пропорційного розподілу за вида�
ми загальнообов'язкового державного
соціального страхування [5]. Таким чи�
ном, до ЄСВ входить сума, яка передба�
чає виплати допомоги з тимчасової втра�
ти працездатності.

На підставі цього, з метою зменшен�
ня податкових витрат, нами запропоно�
вано спростити систему фінансування
виплат з тимчасової втрати працездатності шляхом
зменшення суми ЄСВ, яка підлягає сплаті підприєм�
ством, на суму виплат за рахунок коштів Фонду.

У тому випадку, якщо розмір ЄСВ, який підлягати�
ме сплаті підприємством, буде недостатній для виплат
матеріального забезпечення, процедуру виплат за ра�
хунок коштів залиши без змін, застосовуючи затверд�
жену форму заяви�розрахунку.

З впровадженням спрощеної системи виплати мате�
ріального забезпечення, підприємства матимуть право ви�
бору здійснювати розрахунки без потреби очікування
фінансування від Фонду, що призведе до автоматичного
зменшення його заборгованості за соціальним виплатами.

За даними Міністерства соціальної політики на
01.03.2014 року заборгованість по фондах соціального
страхування становила 715 млн грн. При цьому йдеться
про щомісячні страхові виплати із фонду соціального
страхування у разі нещасного випадку на виробництві
становлять187 млн грн., по лікарняних — 69,4 млн грн.
та із санітарно�курортного лікування — 55 млн грн.

Процес виплати матеріального забезпечення з мож�
ливістю застосування спрощеної системи представле�
но на рисунку 2.

Відмінністю спрощеної системи від класичної є по�
дання до Фонду розроблено нами форми первинного до�
кумента "Розрахунок взаємозаліку ЄСВ та сум матері�
ального забезпечення за рахунок коштів Фонду", фраг�
мент якого представлено на рисунку 3.

Даний документ запропоновано подавати до Фонду
з метою усунення питань щодо підстав зменшення суми
ЄСВ, підтвердження підстав нарахування матеріальної
допомоги за рахунок коштів Фонду та доказів (платіж�
не доручення) щодо її виплати застрахованій особі.

У результаті застосування спрощеної системи вип�
лати матеріального забезпечення нами запропоновано

здійснювати наступні записи на рахунках бухгалтерсь�
кого обліку, які представлено в таблиці 2.

Впровадження даних вдосконалень в систему стра�
хових виплат призведе до скорочення податкових вит�
рат підприємства. Зокрема дозволить підприємствам са�
мостійно проводити виплати за ЄСВ та ПДФО, які ут�
римані з сум допомоги з тимчасової втрати працездат�
ності за рахунок коштів Фонду, що запобігатиме засто�
суванню штрафних санкцій до підприємства в резуль�
таті несвоєчасних виплат. Крім того, застосування спро�
щеної системи зніме необхідність відкриття спеціально�
го рахунку в банку, обслуговування якого вимагало від
підприємства понесення додаткових витрат.

Відповідно до чинного законодавства, підприємства
зобов'язані подавати звітність по коштах загальнообо�
в'язкового державного соціального страхування до
органів Фонду не пізніше 20�го числа наступного за
звітним періодом місяця.

Впровадження в дію спрощеної системи вимагає вне�
сення змін до форми звітності. З огляду на це, нами за�
пропоновано форму звітності з певними доповненнями.
На рисунку 4 представлено фрагмент Звіту по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання у зв'язку тимчасової втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованнями (Далі — Звіт з
ТВП), який представляє запропоновані нами вдоскона�
лення, які є необхідними за умови впровадження в дію
спрощеної системи.

З огляду на те, що вдосконалення системи виплат
матеріальної допомоги нами запропоновано провести
шляхом зменшення нарахованих та утриманих сум до
виплат ЄСВ на користь виплати такої допомоги, до Звіту
з ТВП нами розроблено і додано розділ третій.

У третьому розділі Звіту з ТВП надається інформа�
ція стосовно сум, що виплачувалися підприємством шля�
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Рис. 2. Специфічні особливості виплат матеріального забезпечення
за класичним та спрощеним шляхом взаємовідносин з Фондом

і підприємствами
  Розроблено автором.
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хом зменшення ЄСВ. З метою посилення контрольної
функції, даний розділ включає інформацію щодо суми
нарахованого і утримано ЄСВ за підрахунками підприє�
мства за звітний період.

IІI. Розшифровка сплачених сум підприємства шля�
хом зменшення ЄСВ.

Таким чином, розмір нарахованого та утриманого
ЄСВ має дорівнювати сумі усіх виплат матеріального за�
безпечення та соціальних послуг, які представлені у ряд�
ку 5, та сплаченого ЄСВ, що представлено формулою 1.

ЄСВ
НУ

 = ВМЗ + ЄСВ
спл.

(1),
де ЄСВ

НУ
 — розмір нарахованого та утриманого

ЄСВ; ВМЗ — загальна сума усіх виплат матеріального
забезпечення та соціальних послуг; ЄСВ

спл.
 — розмір

сплаченого ЄСВ.
У результаті впровадження і подальшого застосу�

вання спрощеної системи обліку і звітування по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страху�
вання зменшаться обсяги податкових витрат та поси�
литься контрольна функція.

Рис. 3. Фрагмент первинного документа "Розрахунок взаємозаліку ЄСВ та сум матеріального забезпечення
за рахунок коштів Фонду"

Таблиця 2. Аналітичний облік оплати допомоги з тимчасової втрати працездатності
через використання спрощеної системи виплат
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За результатами проведеного дослідження

з'ясовано шляхи виникнення податкових вит�
рат в системі розрахунків загальнообов'язко�
вого державного соціального страхування.
Розроблені відповідні шляхи щодо впровад�
ження діючої системи соціального страхуван�
ня з метою подальшої мінімізації податкових
витрат.
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