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Програма «1С: Заробітна плата і управління персо-
налом» версія 8.2 дає змогу звести до мінімуму ручні 
операції з нарахування та виплати зарплати за першу 
половину місяця та врахування її в нарахуванні зар-
плати за другу половину місяця. Про можливі варіанти 
налаштування 1С для цих операцій читайте далі

НАЛАШТУВАННЯ 
нарахувань і утримань 
під час виплати авансу в 1С
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Розрахунок суми авансу

В програмі «1С: Заробітна плата і управ-

ління персоналом» версія 8.2 (далі — 1С) 

передбачені два методи розрахунку зарплати 

за першу половину місяця (далі — авансу) 

працівникам підприємства:

• • за відпрацьований час (аванс за по-

переднім розрахунком нарахувань);

• • фіксована сума (плановий аванс).

Аванс за відпрацьований час

Аванс за попереднім розрахунком необ-

хідно нараховувати за допомогою документа 

«Нарахування зарплати працівникам органі-

зації». Тут у закладці «Нарахування» обирає-

мо «Попередній розрахунок нарахувань» 

(див. рис. 1) і виконуємо розрахунок за до-

помогою кнопки «Заповнити і розрахувати».

Кількість фактично відпрацьованих днів 

(годин) розраховується з першого числа 

місяця до дати документа «Нарахування 

зарплати працівникам організації» (на рис. 1 

розрахунок буде проведено по 20.03.2013 р., 

тому слід зважати на строки нарахування, 

встановлені на підприємстві). У цьому роз-

рахунку враховуються дані графіків робочого 

часу та проведених документів розрахунку 

оплачуваних/неоплачуваних невиходів 

(«Нарахування лікарняного листка», «На-

рахування відпустки організації», «Невиходи 

організації») або дані документа «Табель 

обліку робочого часу».

Сума авансу розраховується з урахуван-

ням зміни планових нарахувань працівнику 

протягом поточного місяця. Без додаткових 

налаштувань система врахує лише планову 

суму основного нарахування (приміром, 

оклад, тариф). У разі необхідності в реєстрі 

відомостей «Нарахування для попереднього 

розрахунку» (див. рис. 2) можна вказати 

види нарахувань, які будуть враховуватись 

у розрахунку авансу (доплата за роботу 

вночі тощо).

Якщо в цей реєстр внесено вид нара-

хування, а опція «Використовувати з ре-

єстрів» не обрана, то сума за ним буде 

розрахована в документі «Нарахування 

зарплати працівникам організації». Якщо ж 

під час заповнення суми авансу в документі 

«Зарплата до виплати організації» обрати 

опцію «Використовувати з реєстрів» для 

цього виду нарахування, то система врахує 

Рис. 1
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суми, внесені в реєстр розрахунку «Основ-

ні нарахування працівників організацій», 

а не лише суми, розраховані в документі 

«Нарахування зарплати працівникам орга-

нізації» з опцією «Попередній розрахунок 

нарахувань».

Аванс у фіксованій сумі

Для підприємств, які щомісяця випла-

чують працівнику чітко визначений аванс 

(наприклад, процент окладу) незалежно 

від відпрацьованого протягом першої по-

ловини місяця часу, більше підходить метод 

нарахування авансу фіксованими сумами.

Суми авансу необхідно вносити в реєстр 

відомостей «Аванси працівникам організації» 

(див. рис. 3).
Сума, внесена до цього реєстру, у по-

дальшому може бути врахована як «сума на 

руки» чи «сума брутто» (див. рис. 4).

Створення відомості 
на виплату авансу та розрахунок 

сум податків і внесків

Єдиний соціальний внесок і ПДФО із сум 

авансу розраховуються в документі «Зарплата 

до виплати організації».

Перед початком створення/заповнення 

відомості необхідно визначитись з тим, як 

розраховувати податки та внески до фондів 

соціального страхування. У документі «Види 

виплат» є такі налаштування (див. рис. 4):

• • «Розраховувати внески». Якщо обрати 

цю опцію в документі «Зарплата до виплати 

організації», то можна провести розрахунок 

ПДФО і ЄСВ;

• • «Розрахунок від зворотного». Якщо об-

рати цю опцію, то розрахована сума авансу 

вважається «чистою» та буде збільшена про-

грамою на розмір податків і внесків, тобто 

працівник отримає «на руки» саме суму 

Рис. 2

Рис. 3
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авансу. Якщо опцію не обрано, працівник 

отримає «на руки» суму авансу, зменшену 

на розмір утриманих податків і внесків.

Сума авансу

Документ «Зарплата до виплати органі-

зації» автоматично заповнюється у випадку 

виплати авансу, якщо обрано вид виплати 

«Аванс (за попереднім розрахунком нараху-

вань)» чи «Аванс». Після вибору виду виплати 

необхідно натиснути кнопку «Заповнити» і 

«За характером виплати». 

Після цього програма 1С заповнить суми 

авансу в табличній частині «Працівники» 

(верхня таблична частина). Тут, за необ-

хідності, можна самостійно змінити суми, 

видалити чи додати рядки.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Розрахунок податків і внесків

Для розрахунку податків необхідно на-

тиснути кнопку «Розрахувати податки». 

У результаті буде зменшена сума до виплати, 

а закладки «Внески», «ПДФО» та «Внески 

ФОП» будуть містити суми утриманих по-

датків і внесків у соцфонди.

Виплата авансу 
та перерахування податків

Виплату авансу працівникам організації 

в 1С необхідно проводити документами 

виплати «Платіжне доручення вихідне» та 

«Видатковий касовий ордер». Документи 

виплати треба формувати на підставі до-

кумента «Зарплата до виплати організації».

Після проведення документів «Платіжне 

доручення вихідне» та «Видатковий касовий 

ордер» будуть додані записи в реєстр нако-

пичення «Взаєморозрахунки з працівниками 

організації».

Платіжне доручення на перерахування 

податків можна створити на підставі до-

кумента «Зарплата до виплати організації». 

Для цього у документі «Зарплата до виплати 

організації» обирається пункт меню «Пере-

йти» — «Формування платіжних документів 

по внесках в фонди». За допомогою обробки 

будуть сформовані платіжні доручення на 

перерахування ЄСВ і ПДФО.

«Підсумковий» розрахунок 
заробітної плати

Розглянемо дії користувача в 1С, якщо 

під час виплати авансу перерахована сума 

податку відрізняється від суми податку у «під-

сумковому» розрахунку зарплати.

Податки і внески під час «підсумкового» 

розрахунку заробітної плати розраховують-

ся за допомогою документа «Нарахування 

зарплати працівникам організації», а пере-

раховуються — за допомогою документа 

«Зарплата до виплати організації».

ЄСВ

У системі 1С облік взаєморозрахунків 

підприємства і Пенсійного фонду з ЄСВ ве-

деться в цілому по підприємству. Тому якщо 

сума внеску, перерахованого під час виплати 

авансу, відрізняється від суми внес ку, розрахо-

ваного у «підсумковій» зарплаті конкретному 

працівнику, система, формуючи документ 

«Зарплата до виплати організації», зменшить 

чи збільшить загальну суму перерахування.

ПДФО

Взаєморозрахунки підприємства та по-

даткового органу з ПДФО обліковуються 

за кожним працівником, тому необхідно 

детально розглянути перерахування ПДФО.

Якщо ПДФО під час виплати авансу було 

перераховано менше, ніж розраховано у «під-

сумковій» заробітній платі, система, пере-

раховуючи податок у документі «Зарплата 

до виплати організації», додатково обчислює 

різницю між тим, що було перераховано ра-

ніше, і тим, що розраховано за весь місяць.

Якщо ПДФО під час виплати авансу було 

перераховано більше, ніж розраховано у «під-

сумковій» заробітній платі, система, пере-

раховуючи податок, у документі «Зарплата 

до виплати організації» зафіксує те, що за 

таким працівником ПДФО необхідно було 

перерахувати менше (див. рис. 7).
Як бачимо з рис. 7, сума, яку необхідно пе-

рерахувати до бюджету, становить 53,96 грн, 

тобто це різниця між податком, сплаченим 

працівником Бабко і коригуванням суми 

податку працівника Віталова.

Розглянемо дії користувача, які необхідно 

виконати, якщо вказана вище різниця буде 

від’ємною. У прикладі на рис. 7 це можливо, 

якщо у відомості буде перераховуватись 
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тільки заробітна плата і ПДФО працівника 

Віталова. У нашому випадку зареєструвати 

коригування ПДФО в системі за допомогою 

платіжного доручення не вийде — система не 

дасть змоги його провести з від’ємною сумою. 

Для такої і подібних ситуацій є механізм пере-

рахування непідтвердженої суми та її «залік» 

після «підсумкового» розрахунку зарплати.

Перерахування ПДФО 
за допомогою механізму 
«непідтвердженої суми»

Для використання механізму «непідтвер-

дженої суми» у перерахуванні ПДФО для випла-

ти авансу у платіжному доручені, створеному 

для перерахування ПДФО (в табличній частині 

з даними про податок), необхідно очистити 

посилання на відомість, вручну вписати суму, 

а також вказати період розрахунків (у нашому 

прикладі це березень 2013 р.).

Після розрахунку податків у «підсумко-

вий» розрахунок зарплати (документ «На-

рахування зарплати працівникам органі-

зації») і перед формуванням відомості на 

перерахування ПДФО необхідно створити 

документ «Зарплата до виплати організації» 

з видом виплати «Закриття періоду». 

Документ автоматично заповнюється за 

допомогою кнопки «Заповнити» — «За ха-

рактером виплати» чи за допомогою кнопки 

«Заповнити за характером виплати» в за-

кладці «ПДФО» (див. рис. 9).

Рис. 7
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На рис. 9 видно, що:

• • в рядку 2 зареєстровано «закриття» «не-

підтвердженої» суми податку у березні 2013 р.;

• • у рядку 1 зареєстровано перерахування 

коректного розміру податку за працівником 

Віталовим Дмитром Тимуровичем;

• • у рядку 3 зареєстровано «перенесення» 

«непідтвердженої» суми податку на квітень 

2013 р. (у квітні знову необхідно буде створити 

документ «Зарплата до виплати організації» 

для повного «закриття» «непідтвердженої» 

суми податку).

Якщо ж вам самостійно не вдається на-

лаштувати нарахування та виплати в 1С, то 

щоб не порушити інших налаштувань, краще 

звернутися до вашого дилера за допомогою.

Рис. 8

Рис. 9


