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ВСТУП
У даній книзі розглядається функціонал 
модуля Зарплата, що входить до 
складу програмних продуктів MASTER, 
і який призначений для автоматизації 
розрахунку заробітної плати по 
співробітниках підприємства.
Модуль Зарплата дозволяє розрахувати 
заробітну плату співробітників у розрізі 
окремих підрозділів і по підприємству в 
цілому, перерахувати заробітну плату по 
кожному співробітнику з урахуванням 
графіка його роботи, перерахувати 
суми утримань і відрахувань до фондів 
за попередні періоди, сформувати 
розрахункові відомості на основі даних із 
особових карток і розрахункових листів, 
створювати проводки з оплати праці тощо.
Перед початком роботи з даним модулем 
рекомендуємо ознайомитися з книгою 
«Інтерфейс програмних продуктів 
MASTER», в якій детально описано 
інтерфейс програмного продукту, його 
кнопки та технології їх використання.
Крім того, користувач завжди може 
отримати додаткову інформацію за 
допомогою кнопки F1, яка відкриває 
вікно з робочими інструкціями. Інструкції 
завжди відображаються відповідно до 
тієї ділянки обліку та пункту меню, з якими 
працює в даний момент користувач.



4
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаФункціонал модуля Зарплата

В модулі Зарплата передбачено ведення особових рахунків персоналу підприємства, 
нарахування заробітної плати та доплат, утримання з заробітної плати, формування 
розрахунку відпусток, лікарняних листів, документів, що оплачуються за середнім, 
формування розрахункових листків, платіжних відомостей, відрахувань до фондів, 
звітів, зведень і багато іншого.

ФУНКЦІОНАЛ МОДУЛЯ ЗАРПЛАТА

РОЗДІЛИ МОДУЛЯ ЗАРПЛАТА

Модуль Зарплата автоматизує роботу розрахункової групи бухгалтерії. 
В модулі передбачено:

• створення та введення даних (нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації), що містять 
необхідну для розрахунку й аналізу заробітної плати інформацію та забезпечують зберігання нарахувань 
та утримань;

• нарахування повної та збірної заробітної плати, як по основній посаді, так і за сумісництвом;
• нарахування надбавок і доплат;
• нарахування допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі. лікарняних листів) і відпускних;
• нарахування різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за 

рік тощо);
• введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним перерахунком податків;
• автоматичний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску й інших обов'язкових 

утримань;
• розрахунок постійних утримань за виконавчими листами, плати за кредит, квартплата, комунальні 

послуги тощо;
• розподіл розрахованих нарахувань і утримань за шифрами виробничих витрат (ШПЗ) і балансових 

рахунках;
• розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
• формування проводок по нарахуваннях/утриманнях заробітної плати, відрахувань із підприємства та 

по виплаті заробітної плати;
• формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших виплат (на 

банк і на касу);
• формування квартальної звітності за формою 1ДФ (в електронних і в паперових копіях);
• підготовка даних для персоніфікованого обліку;
• формування та друк вихідних документів: розрахункових листків, платіжних відомостей, зведень, 

реєстрів, довідок.
При розрахунку заробітної плати враховуються зміни податків, мінімальної заробітної плати.
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаФункціонал модуля Зарплата

Мал. 1

Для роботи з будь-якими документами по нарахуванню та розрахунку заробітної плати необхідно перейти 
в відповідний розділ модуля Зарплата (Мал. 1).

Документи даного модуля для функціональної зручності розділені на наступні розділи:
• Табель. У даному розділі здійснюється робота з плановими фондами робочого часу та з фактичними 

табелями працівників підприємства;
• Відпустки/лікарняні. В даному розділі здійснюється робота з картотеками документів, дані яких 

використовуються при розрахунку та виплаті заробітної плати (відпустки, лікарняні листи, документи 
по середньому);

• Нарахування. В даному розділі здійснюється введення деяких видів нарахувань (разових нарахувань і 
умовно-постійних нарахувань);

• Наряди. В даному розділі здійснюється робота з різними нарядами по відрядній оплаті праці;
• Утримання. В даному розділі здійснюється введення разових утримань і ведеться картотека умовно-

постійних утримань;
• Зарплата. В даному розділі здійснюються підсумкові розрахунки по заробітній платі працівників 

підприємства (розрахунок зарплати, розрахунок підсумкових значень по заробітній платі, розрахунок 
відрахувань з підприємства, закриття/скасування звітного періоду, ведення картотеки розрахункових 
рахунків по працівникам);

• Бухгалтерія. В даному розділі здійснюється формування проводок по заробітній платі, відомості 
розрахунків по персоналу, а також платіжних відомостей на виплату;

• Звітність. У даному розділі зібрані основні вихідні форми підсистеми, вивантаження даних для 
персоніфікованого обліку, формування звіту 1ДФ. Детальна робота зі звітністю описана в книжці 
«Формування звітності в програмних продуктах MASTER»;

• Налаштування. В даному розділі містяться використовувані в модулі довідники та налаштування. 
Детальна робота з довідниками описана в книжці «Довідники програмних продуктів MASTER».
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаФункціонал модуля Зарплата

ПЕРІОД І УМОВА ВІДБОРУ

Зміна періоду відбору документів відбувається за допомогою кнопки Період (Ctrl+F9) (Мал. 2).

Мал. 2

Умову відбору потрібних працівників можна змінити за допомогою кнопки Умова (F9) (Мал. 3). У вікні вибору 
умов відбору, за необхідності, можна вказати підрозділи, за якими буде виконуватися введення/редагування 
даних або табельний номер працівника. 

Вибір підрозділу (або підрозділів) виконується шляхом розгортання дерева структури організації. Для 
випадку, коли відбір не встановлено, інформація буде виведена по всьому підприємству.

Мал. 3

Зміна періоду й умови відбору аналогічні для всіх картотек документів по працівникам.
Для додавання нового запису необхідно скористатися кнопкою Додати (F7). Для коригування існуючого 

запису потрібно стати на нього та скористатися кнопкою Змінити (F4).
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаРобота з табелем обліку відпрацьованого часу

В цьому розділі розглянута робота х табелем обліку відпрацьованого часу, який є 
основним оперативно-обліковим документом для нарахування зарплати. В табелі 
шляхом проставлення кодів днів за довідником кодів днів табеля заповнюється 
фактично відпрацьований працівником час. За вказаними по днях кодами 
розраховуються підсумки табеля, які в свою чергу використовуються при розрахунку 
зарплати.

РОБОТА З ТАБЕЛЕМ ОБЛІКУ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ

ФОРМУВАННЯ ТАБЕЛЯ

Формування рядків табеля виконується або автоматично або вручну з використанням відповідних режимів. 
Для коректної роботи перед формуванням табеля необхідно актуалізувати дані в Календарі, тобто здійснити 
перевірку даних про святкові, робочі, вихідні. Для цього за допомогою функції Зміна статусу дня виконується 
перенесення робочих днів, які попадають між вихідними та святковими на якийсь інший день. Функція 
Формування виконується по фонду робочого часу. Якщо фонд робочого часу відсутній, то табель необхідно 
заповнити вручну. При заповненні тільки підсумків табеля, слід врахувати, що автоматичний розрахунок 
лікарняних або відпускних перераховує підсумки табеля по днях. Таким чином, якщо табель ведеться тільки 
за підсумками, можливо некоректне формування нарахувань за листками непрацездатності або відпускних, а 
також неправильне формування підсумків табеля.

Для того, щоб розпочати роботу з табелем, необхідно скористатися пунктом меню Табель, який розташовано 
в розділі Табель модуля Зарплата (Мал. 4).

Мал. 4

Для кожного табеля вказується наступна інформація (Мал. 5):
• Табельний номер і прізвище працівника;
• Номер призначення/переміщення працівника;
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаРобота з табелем обліку відпрацьованого часу

• Ознака табеля/коригування – для коригування вказується період, за який необхідно виконати введення 
табеля та номер табеля, за яким вводиться коригування підрозділ приписки та підрозділ виконання робіт;

• Номер табеля по порядку – табель з номером 1 вважається основним, період його дії дорівнює періоду, 
за який він формується з урахуванням дати прийняття і дати звільнення з посади. Табеля з номерами 
більш рівним 2 вважаються додатковими табелями і для них дозволена коригування періоду дії табеля;

• Період дії табеля;
• Підрозділ приписки та підрозділ виконання робіт;
• Бригада приписки та бригада виконання робіт;
• Посада/професія працівника в цьому табелі;
• Код штатного розкладу, за яким виконується підстановка даних із картотеки штатного розкладу 

(система оплати, бухгалтерський рахунок, графік роботи);
• Графік роботи;
• Категорія працівника;
• Система оплати;
• Код тарифної сітки;
• Розряд;
• Оклад/годинний тариф;

Мал. 5
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаРобота з табелем обліку відпрацьованого часу

• Шкідливість;
• Значення табеля по кожному дню періоду – після введення табеля в днях допускається перерахунок 

підсумків табеля по днях. Для цього використовується кнопка Перерахувати підсумки.
У вкладці Додаткова вказується наступні параметри (Мал. 6):

• Рахунок – необхідно обов'язково проставити для формування проводок по нарахуваннях;
• Стаття обліку – за необхідності проставити для формування проводок по нарахуваннях.

Мал. 6

При роботі з функцією по кнопці Розрахунок (F2) доступні наступні режими.
• Додати всіх у підрозділі/бригаді/таб. номеру – формування табеля за поточним умові. Табель 

формується по фонду робочого часу відповідно до графіка робіт по призначеннях/переміщенням 
працівників, що значаться в підрозділі Умови, бригаді умови або має той же табельний номер, вказаний 
в Умовах формування. В разі відсутності відповідного фонду робочого часу, табель формується з 
порожнім заповненням по днях і нульовими результатами днів і годин по місяцю;

• Переформувати табеля по підрозділу/бригаді/таб. номеру – режим виконує переформування табелів 
за всіма записами в таблиці перегляду, при цьому враховується відхилення старого та нового табелів 
із урахуванням графіка робіт;

• Заповнити період за певним правилом – прописати в усіх табелях у таблиці перегляду, в яких не 
вказано ознаку ведення табеля підсумками, фіксований код дня або даних із іншого фонду робочого 
часу за всіма/робочим/святкових/вихідні дні/робочим дням у свято (вказується при виконанні) та 
перерахувати підсумки таких табелів із урахуванням зміни;

• Заповнити період за певним правилом (поточна запис) – аналогічно режиму Заповнити період за 
певним правилом за поточною записи в таблиці перегляду;

• Перерахувати підсумки – виконується перерахунок підсумкових значень днів/годин за табелями;
• Перенесення відпусток в табеля – перенесення даних із наказів на відпустку в табелі (прописування 

кодів днів і перерахунок підсумків);
• Перенесення лікарняних в табеля – перенесення даних із документів лікарняних у табеля (прописування 

кодів днів і перерахунок підсумків);
• Перенесення документів за середнім в табеля – перенесення даних із документів за середнім у табелі 

(прописування кодів днів і перерахунок підсумків);
• Режим – вибір режиму роботи з табелем. Можливі режими роботи: по днях і за підсумками.
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

При додаванні коригування табеля минулого періоду необхідно вказати період, за який виконується 
додавання табеля, а також вказати табель, за яким необхідно виконати коригування.

Крім введення табелів, допускається введення коректувань табелів за минулі періоди. У цьому випадку 
вводиться посилання на табель минулого періоду, та вводяться фактичні відхилення від табеля минулого 
періоду. Такий механізм необхідний для відповідності електронного табеля документу твердої копії. Табеля 
минулих періодів заборонено коригувати.

ФОНДИ РОБОЧОГО ЧАСУ

Мал. 7

Мал. 8
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

Для формування фондів робочого часу необхідно скористатися пунктом Фонди робочого часу, який 
розташований у розділі Табель модуля Зарплата (Мал. 7).

Для кожної позиції фонду робочого часу вказується наступні параметри (Мал. 8):
• Рік, місяць;
• Графік роботи;
• Планові дні;
• Календарні дні;
• Години;
• Види робочого тижня;
• Коди днів по табелю.

Після зазначення ознаки Автоматично розраховувати графік і задання в пункті меню Налаштування 
значення Довжина циклу графіка (коди днів табеля в циклі) графік роботи на кожний наступний місяць буде 
розраховано автоматично.
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

В цьому розділі описано порядок формування документів відпустки, лікарняних, за 
середнім. Перед виконанням розрахунку заробітної плати (розрахункових листків) 
необхідно виконати деякі проміжні розрахунки: розрахунок документів відпустки, 
лікарняних, за середнім. Попередньо ці документи повинні бути введені у відповідні 
картотеки. 

ВІДПУСТКИ/ЛІКАРНЯНІ

НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ

Для виконання розрахунків нарахувань по працівникам за час відпустки використовується функція 
Нарахування відпускних.

Для нарахування відпускних необхідно скористатися пунктом меню Відпустки, який розташований у розділі 
Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 9).

Мал. 9

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік відпусток, дата обліку 
яких потрапляє в обраний період. Для того, щоб змінити період відбору документів, необхідно вибрати 
потрібний період.

У нижній частині інтерфейсу на вкладці Нарахування відображається перелік нарахувань до кожного 
документу й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються суми для розрахунку середнього по 
кожному документу.

При додаванні нового наказу на відпустку вказуються наступні параметри (Мал. 10):
• Таб. номер працівника;
• Вид відпустки;
• Дата початку відпустки;
• Кількість днів відпустки;
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

• № документу (наказу);
• Продовжити відпустку (при необхідності).

Мал. 10

Для виконання розрахунку відпускних по створеному документу необхідно скористатися кнопкою 
Розрахунок (F2) (Мал. 11).

Мал. 11

Доступні наступні режими: 
• Розрахувати документи відпустки. Документ або вибрані документи будуть розраховані. В нижній 

частині екрана з'явиться розрахунок по документу;
• Розрахувати документи відпустки (без прописування в табель). Режим аналогічний попередньому, але 

не відбувається прописування кодів днів у табель працівника.
Результати розрахунку доступні для перегляду та коригування в нижній частині екрана у вкладці 

Нарахування.
При додаванні/коригуванні нарахувань по відпустці вказуються наступні параметри (Мал. 12):
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

• Табельний номер працівника;
• Номер призначення – обчислюється автоматично та відповідає останньому за датою призначенням на 

основну посаду;
• Номер і дата документа – визначається автоматично, як номер і дата документа відпустки;
• Період розрахунку – визначається автоматично за поточним роком-місяця розрахунку;
• Період нарахування – за який період нарахована сума за середнім;
• Код нарахування – при автоматичному розрахунку визначається за довідником Правила розрахунку 

документів за середнім, залежить від виду документа відпустки;
• Середньогодинна (середньоденна) розрахункове – розраховується при розрахунку документа; 
• Середньогодинна (середньоденна) документа – розраховується при розрахунку документа. Може бути 

змінена вручну. За цим значенням розраховується сума в полі Нараховано;
• Кількість днів до оплати – розраховується автоматично;
• Кількість годин до оплати – розраховується автоматично;
• Відсоток нарахування;

Мал. 12



15
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

• Нараховано – розраховується як добуток годин (днів) на середньогодинну (середньоденну) в залежності 
від налаштування розрахунку по документу;

• Ознака додавання сум в розрахункові листки по місяцю нарахування – якщо ознака проставлена, то 
сума по документу потрапить у розрахунковий листок у місяці рівним місяцю нарахування.

У нижній частині екрана праворуч у вкладці Розшифровка рахунку можна переглянути та відкоригувати 
необхідні параметри (Мал. 13):

• Табельний номер, ПІБ, номер призначення;
• Номер документа;
• Період нарахування – рік-місяць для середнього;
• Кількість днів – дні, які враховуються в розрахунку середнього за вказаний період розрахунку;
• Кількість годин – години, які враховуються в розрахунку середнього за вказаний період розрахунку, 

використовується при розрахунку документів за середнім, коли необхідно розрахувати середньогодинну 
зарплату;

• З розрахункових листів – сума нарахованої зарплати, яка братиме участь у розрахунку середнього за 
вказаний період;

Мал. 13
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

• Сума нарахована без урахування коефіцієнта;
• Значення коефіцієнта – коефіцієнт враховується при підвищенні зарплати в період, який потрапляє в 

місяці для розрахунку середнього;
• Сума з коефіцієнтом;
• Суми премій (річна, піврічна, квартальна, місячна) – суми премій, доплат та інших нарахувань, сума яких 

входить в розрахунок по середньому, але не повністю, а перераховується пропорційно відпрацьованому 
часу;

• Сума підсумкова – загальна сума за місяць для розрахунку середнього – суми для розрахунку середнього 
по кожному місяцю, який повинен входити в розрахунок. У цьому випадку Середнє документа та сума 
Нарахована будуть перераховуватися автоматично.

У вкладці Розрахунковий листок відображаються розрахункові листи по обраному працівнику.
У вкладці Табель відображається табель працівника за період документа.
Після того, як було виконано розрахунок документу, даний документ набуває статусу Розрахований.
Після того, як по даному працівнику буде розрахований розрахунковий листок, статус документа у вкладці 

Відпустки зміниться на Переписаний у розрахунковий листок.

НАРАХУВАННЯ ЛІКАРНЯНИХ

Функція призначена для виконання розрахунків нарахувань по працівникам по лікарняним листам. 
Для нарахування лікарняних необхідно скористатися пунктом меню Лікарняні, який розташований у розділі 

Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 14).

Мал. 14

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік лікарняних, дата обліку яких 
потрапляє в обраний період. Для того, щоб змінити період відбору документів, необхідно вказати необхідний 
період.

У нижній частині екрана у вкладці Нарахування відображається перелік нарахувань до кожного документу 
й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються суми для розрахунку середнього по кожному документу.

При додаванні нового документу про нарахування лікарняних вказуються наступні параметри (Мал. 15):
• Таб. номер працівника;
• Вид лікарняного;
• Код лікарняного;
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

Мал. 15

• Причина захворювання;
• № документу (наказу);
• Дата наказу;
• Лікарня, яка надала лікарняний.

Якщо працівнику виданий лікарняний лист, який є продовженням первинного лікарняного, необхідно 
відзначити позначку Продовжити документ № (№ первинного лікарняного) від (дата первинного лікарняного), 
щоб лікарняний (продовження) нараховувався по середньоденному заробітку первинного лікарняного.

Для виконання розрахунку лікарняних по створеному документу необхідно скористатися кнопкою 
Розрахунок (F2), вибрати один із режимів (Мал. 16):

• Розрахувати документи лікарняного. Документ або вибрані документи будуть розраховані. В нижній 
частині екрана з'явиться розрахунок по документу;

• Розрахувати документи лікарняного (без прописування в табель). Режим аналогічний попередньому, 
але не відбувається прописування кодів днів у табель працівника.

Мал. 16
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

Результати розрахунку доступні для перегляду та коригування в нижній частині інтерфейсу у вкладці 
Нарахування.

Залежно від налаштування розрахунку документа в довіднику Правила розрахунку документів за середнім, 
автоматично розраховуються різні види нарахувань (за рахунок підприємства та за рахунок фонду) і, якщо 
документ лікарняного листа охоплює кілька місяців, автоматично розбиваються нарахування по кожному 
місяцю нарахування окремо.

При повторному розрахунку документа ручні коригування будуть загублені. Документи, за якими 
було проведено коректування вручну, перераховувати не рекомендується, інакше доведеться 
коригування виконувати ще раз.

У режимі перегляду/коригування нарахування по документу вказуються наступні параметри (Мал. 17):
• Табельний номер працівника;

Мал. 17



19
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

• Номер призначення – обчислюється автоматично та відповідає останньому за датою призначенням на 
основну посаду;

• Номер і дата документа – визначається автоматично, як номер і дата документа за середнім;
• Період розрахунку – визначається автоматично за поточними роком-місяцем розрахунку;
• Період нарахування – визначається, за який період нарахована сума за середнім;
• Код нарахування – при автоматичному розрахунку визначається за довідником Правила розрахунку 

документів за середнім, залежить від виду документа за середнім;
• Середньогодинна (середньоденна) розрахункове – розраховується при розрахунку документа;
• Середньогодинна (середньоденна) документа – розраховується при розрахунку документа. Може бути 

змінена вручну. За цим значенням розраховується сума Нараховано;
• Кількість днів до оплати – розраховується автоматично;
• Кількість годин до оплати – розраховується автоматично;
• Відсоток нарахування;
• Нараховано – розраховується як добуток годин (днів) на середньогодинну (середньоденна) в залежності 

від налаштування розрахунку по документу;
• Ознака додавання сум у розрахункові листки по місяцю нарахування – якщо ознака проставлена, то 

сума по документу потрапить у розрахунковий листок у місяці, рівному місяцю нарахування.

Мал. 18
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Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаВідпустки/Лікарняні

У нижній правій частині інтерфейсу у вкладці Розшифровка розрахунку можна переглянути та 
відкоригувати параметри розшифровки розрахунку. Кількість рядків допоміжних значень дорівнює 
кількості місяців, які враховуються в розрахунку середнього. Отримані в результаті розрахунку допоміжні 
значення можна коригувати. Після коригування допоміжних значень сума середнього буде автоматично 
перерахована з урахуванням відкоригованих значень. Допоміжні значення містять наступну інформацію 
(Мал. 18):

• Табельний номер, ПІБ, номер призначення;
• Період нарахування – рік-місяць для середнього;
• Кількість днів – враховуються в розрахунку середнього за вказаний період розрахунку;
• Кількість годин – враховуються в розрахунку середнього за вказаний період розрахунку, використовується 

при розрахунку документів за середнім, коли необхідно розрахувати середньогодинну ЗП;
• З розрахункових листів – сума нарахованої ЗП, яка використовується в розрахунку середнього за 

вказаний період; 
• Сума нарахована без урахування коефіцієнта;
• Значення коефіцієнта – коефіцієнт враховується при підвищенні зарплати в період, який потрапляє в 

місяці для розрахунку середнього;
• Сума з коефіцієнтом;
• Суми премій – річна, піврічна, квартальна, місячна. Суми премій, доплат та інших нарахувань, сума яких 

входить в розрахунок середнього, але не цілком, а перераховується пропорційно відпрацьованому часу;
• Сума підсумкова – загальна сума за місяць для розрахунку середнього.

За необхідності, можна додати суми для розрахунку середнього по кожному місяцю, який повинен 
входити в розрахунок. У цьому випадку Середнє документа та сума Нарахована будуть перераховуватися 
автоматично. Додавання рядка по вкладці Розшифровка розрахунку здійснюється за допомогою кнопки 
Додати (F7).

У вкладці Розрахунковий листок відображаються розрахункові листи по обраному працівнику.
У вкладці Табель відображається табель працівника за період документа.
Після того, як було виконано розрахунок документу, даний документ набуває статусу Розрахований.
Після того, як по даному працівнику буде розрахований розрахунковий листок, статус документа у вкладці 

Відпустки зміниться на Переписаний у розрахунковий листок.

НАРАХУВАННЯ ПО СЕРЕДНЬОМУ

Мал. 19
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Для виконання розрахунків нарахувань по працівникам за документами з оплатою за середнім (відрядження, 
за середнім тощо) використовується функція Нарахування по середньому.

Для нарахування по середньому необхідно скористатися пунктом меню Документи по середньому, який 
знаходиться в розділі Відпустки/Лікарняні модуля Зарплата (Мал. 19).

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображається перелік документів за середнім, 
дата обліку яких потрапляє в обраний період. 

У нижній частині екрана у вкладці Нарахування відображається перелік нарахувань до кожного документа 
й у вкладці Розшифровка розрахунку відображаються суми для розрахунку середнього по кожному документу.

При додаванні нового документу по середньому вказуються наступні параметри (Мал. 20):
• Табельний номер працівника;
• Типу документа;
• Період дії документа;
• Номер документа та дата його створення;
• Дата обліку документа.

Мал. 20

Виконання розрахунку по середньому, перегляд/коригування нарахування по документу, розшифровка 
розрахунку – аналогічні подібним операціям із документом Нарахування лікарняного.
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В цьому розділі описано порядок роботи з надбавками та доплатами, визначеними 
як у процентному виразі, так і в загальному, до основної заробітної плати. Також до 
розрахунку заробітної плати враховуються всі нарахування, які носять разовий характер 
(матеріальна допомога, доплати до свята тощо). 

НАРАХУВАННЯ

РАЗОВІ НАРАХУВАННЯ

Для введення, коригування разових нарахувань по працівнику використовується функція Разові 
нарахування. 

Разові нарахування – це суми разових доплат і надбавок, премій, матеріальної допомоги, коригування та 
недоїмки минулих періодів за допомогою одного з видів оплати й інші нарахування. Також в разові нарахування 
рекомендується занести нарахування, які неможливо або вкрай важко розраховувати автоматично або через 
велику кількість параметрів розрахунку, (наприклад, при погодженні з працівником суми виплати) або в разі 
неможливості вказати періодичність виплат.

Допускається введення декількох нарахувань по одному працівнику з одним і тим же кодом нарахування.
Для того, щоб оформити разові нарахування, необхідно скористатися пунктом меню Разові нарахування, 

який знаходиться в розділі Нарахування модулю Зарплата (Мал. 21).

Мал. 21

Для кожного разового нарахування необхідно вказати наступні параметри (Мал. 22):
• Табельний номер працівника;
• Номер призначення/переміщення, номер призначення переміщення повинен відповідати періоду 

нарахування;
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• Підрозділ приписки;
• Підрозділи виконання робіт;
• Бригада приписки;
• Бригада виконання робіт;
• Посада/професія працівника виконання роботи;
• Код штатного розкладу – при зміні коду штатного розкладу виконується вибірка ШПЗ зазначеного в 

штатному розкладі для посади/професії виконання роботи;
• Період розрахунку;
• Період нарахування;
• Код разового нарахування;
• Кількість робочих днів і годин – за які проводиться оплата;
• Сума нарахування;
• Номер і дата документа – за яким виконується нарахування, допускається залишати порожніми;
• Рахунок і статті обліку – вибирається із довідника балансових рахунків, на які відноситься дане 

нарахування.

Мал. 22

За допомогою кнопки Розрахунок (F2) виконується режим Рознести суму всім працівникам. За цим 
режимом виконується додавання обраного разового нарахування працівникам цього ж підрозділу/бригади 
(якщо задана умова) або всім працюючим. У сформованому списку співробітників слід вибрати потрібних для 
додавання даного нарахування і, за необхідності, відкоригувати суму індивідуально по працівникам. Тобто, 
будуть виконані копіювання поточного разового нарахування всіх вибраних працівникам, із урахуванням 
відкоригованих сум.
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УМОВНО-ПОСТІЙНІ НАРАХУВАННЯ

Функція Умовно-постійні нарахування призначена для ведення картотеки всіх використовуваних 
надбавок і доплат, визначених як у процентному вираженні, так і в сумарному, до основної заробітної плати. 
Як правило, ці доплати та надбавки носять постійних характер (наприклад, виплачуються працівникові 
протягом декількох місяців).

При введенні даних у картотеку враховуються параметри налаштування, зазначені в довіднику 
нарахувань/утримань для установки алгоритму розрахунку, відображення полів для введення даних 
розрахунку нарахування.

Умовно-постійні нарахування можуть бути додані в картотеку декількома способами: введення вручну 
безпосередньо в картотеку умовно-постійних доплат або при проведенні наказу на доплати, який створюється 
в модулі Кадри по кожному виду доплат і надбавок окремим видом наказу. При проведенні наказу на доплату 
запис у картотеці умовно-постійних доплат формується автоматично з можливістю подальшого коригування.

Для того, щоб оформити умовно-постійні нарахування, необхідно скористатися пунктом меню Умовно-
постійні нарахування, який знаходиться в розділі Нарахування модулю Зарплата (Мал. 23).

Мал. 23

Для кожного умовно-постійного нарахування необхідно вказати наступні параметри (Мал. 24):
• Табельний номер – П.І.Б. працівника;
• Номер призначення – період дії доплати повинен потрапляти в період зазначеного призначення 

працівника, інакше існує можливість некоректного розрахунку доплати при розрахунку заробітної 
плати працівника;

• Підрозділ приписки – основний підрозділ працівника, заповнюється автоматично за вказаною 
призначенням працівника;

• Бригада – основна бригада працівника, заповнюється за вказаною призначенням працівника. Якщо 
бригада в призначенні не вказана, то в умовно-постійної доплату це поле також не заповнюється;

• Підрозділ виконання робіт – на цей підрозділ будуть віднесені витрати по виплаті доплати. Підрозділ 
виконання робіт заповнюється автоматично за вказаною призначенням працівника. Якщо воно 
відрізняється від основного підрозділу, то необхідно виконати коригування та вказати потрібний 
підрозділ;

• Бригада виконання робіт – бригада виконання робіт заповнюється автоматично за вказаним 
призначенням працівника. Якщо вона відрізняється від основної бригади, то необхідно виконати 
коригування та вказати потрібну бригаду;
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• Період дії нарахування – місяць/рік (або дата) початку дії доплати та місяць/рік (або дата) закінчення 
дії доплати;

• Облік періоду по датах – ознака обліку періоду з дати по дату. Якщо ознаку не вказано, то період дії доплати 
рахується з місяця до місяця. Якщо ознака вказана, то період дії доплати враховується з дати по дату;

• Нарахування – код нарахування за довідником нарахувань/утримань. Сума доплати в розрахунковий 
листок потрапить за цим кодом нарахування;

• Сума – сума доплати. Наявність даного поля визначається налаштуваннями нарахування в довіднику 
нарахувань/утримань;

• Відсоток – відсоток доплати. Наявність даного поля визначається налаштуваннями нарахування в 
довіднику нарахувань/утримань;

• Дні – дні доплати можуть бути використані в розрахунку та будуть відображені в розрахунковому 
листку працівника. Наявність даного поля визначається налаштуваннями нарахування в довіднику 
нарахувань/утримань;

• Години – години доплати можуть бути використані в розрахунку та будуть відображені в розрахунковому 
листку працівника. Наявність даного поля визначається налаштуваннями нарахування в довіднику 
нарахувань/утримань;

• Рахунок – вказується рахунок і стаття витрат для доплати. «*» Позначає, що рахунок і стаття витрат 
визначається наступним чином: якщо в довіднику нарахувань/утримань вказано рахунок і статтю аналітики 
для нарахування доплати, то в проводках буде саме цей рахунок і стаття аналітики; якщо в довіднику 
нарахувань/утримань для нарахування доплати в якості рахунку вказаний «*», то рахунок і стаття аналітики 
визначається або по особовому рахунку працівника, або за табелем (залежить від того як налаштований 
розрахунок доплати) з урахуванням довідника Перекодування рахунків нарахувань/утримань.

Якщо доплата додана через наказ на доплату, то у вигляді відображення присутня інформація про наказ 
(номер і дата наказу).

Мал. 24
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При роботі з умовно-постійними нарахуваннями доступні наступні розрахункові режими, які викликаються 
кнопкою Розрахунок (F2):

• Актуалізувати доплати за призначенням. Даний режим дозволяє відібрати доплати за вже закритими 
призначеннями/переміщенням (на поточну дату) та виконати формування доплат за новими 
призначеннями/переміщенням. Для коректного розрахунку умовно-постійна доплата повинна бути 
внесена на чинне призначення. Даний режим дозволяє уникнути перенесення доплат вручну (закрити 
старі доплати, створити нові). Після запуску режиму з'являється перелік призначень по працівникам, на 
які необхідно переформувати доплати. За замовчуванням вибрані всі призначення, та можна скасувати 
ті призначення, за якими доплату переформовувати не потрібно. 

В результаті формуються доплати за новим призначенням у відповідних періодах;
• Рознести суму всім працівникам. Режим формування умовно-постійних доплат за переліком 

працівників за зразком поточного запису. В результаті будуть додані нові доплати за обраними 
працівникам. Для додавання пропонуються працівники, відповідні поточному умові відбору. По 
обраним працівникам додаються нові записи за зразком поточної доплати, про що видається 
відповідний протокол.

За допомогою кнопки Перевірка даних, яка знаходиться на панелі інструментів, викликаєтся режим 
Перевірка даних. Даний режим перевіряє відповідність періоду доплати та періоду, зазначеного в доплаті 
номера призначення/переміщення. 

У рядках, що підсвічуються червоним кольором, існує якась невідповідність між періодом доплати та 
періодом дії призначення, зазначеним у доплаті (Мал. 25). Причина цієї невідповідності описана в колонці Опис:

• Початок періоду доплати не відповідає даті прийому на посаду;
• Ні закінчення періоду доплати при дату звільнення з посади;
• Закінчення періоду доплати не відповідає даті звільнення з посади (дата звільнення більше кінцевої 

дати періоду доплати);
• Закінчення періоду доплати не відповідає даті звільнення з посади (дата звільнення менше першої дати 

періоду доплати).
Для правильного обліку умовно-постійної доплати в розрахунку зарплати (формуванні розрахункових 

листків) необхідно виконання наступних умов:
• Період умовно-постійної доплати повинен включати в себе рік-місяць розрахунку зарплати;
• У довіднику нарахувань/утримань має бути присутнім нарахування, алгоритм розрахунку якого 

відповідає алгоритму розрахунку «Довільні нарахування», область розрахунку «За постійної доплату» 
та код цього нарахування відповідає даній умовно-постійної доплату;

Мал. 25
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• Для нарахування повинна бути вказана формула, за якою розраховується сума нарахування, та її 
значення не дорівнює нулю;

• Період нарахування в довіднику нарахувань/утримань повинен включати в себе рік-місяць нарахування 
зарплати.
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Функціонал розділу Утримання дозволяє виконувати введення, коригування сум 
утримань по працівникам підприємства. В цьому розділі описано порядок роботи з 
документами утримання, в тому числі, разовими утриманнями й умовно-постійними.

УТРИМАННЯ

РАЗОВІ УТРИМАННЯ

Разові утримання – це суми разових утримань (за харчування, спецодяг, звіт тощо), а також коригування 
минулих періодів за допомогою одного з видів утримання.

Для роботи з даною функцією необхідно скористатися пунктом меню Разові утримання, який знаходиться 
в розділі Утримання модуля Зарплата (Мал. 26).

Мал. 26

Для кожного разового утримання вказується наступні параметри (Мал. 27):
• Табельний номер і П.І.Б. працівника;
• Номер призначення/переміщення – номер призначення переміщення повинен відповідати періоду 

утримання;
• Підрозділ приписки;
• Підрозділи виконання робіт;
• Бригада приписки;
• Бригада виконання робіт;
• Посада/професія працівника виконання роботи;
• Код штатного розкладу – при зміні коду штатного розкладу виконується вибірка ШПЗ зазначеного в 

штатному розкладі для посади/професії виконання роботи;
• Період розрахунку;
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• Період нарахування;
• Код утримання;
• Процент утримання (за необхідності);
• Кількість робочих днів і годин (за необхідності);
• Сума утримання;
• База – базова сума для утримання;
• Код одержувача платежу;
• Номер і дата документа, за яким виконується утримання;
• Рахунок і статті обліку – вибираються з довідника балансових рахунків, на які відноситься дане 

утримання.

Мал. 27

Мал. 28
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По кнопці Розрахунок (F2) при роботі з функцією доступний режим Рознести суму всім працівникам. Даний 
режим виконує додавання обраного разового утримання працівникам цього ж підрозділу/бригади (якщо задана 
умова) або всім працюючим. У сформованому списку співробітників слід вибрати потрібних для додавання 
даного утримання і, за необхідності, відкоригувати суму індивідуально по працівникам. Тобто, виконується 
копіювання поточного разового утримання всіх вибраних працівникам з урахуванням відкоригованих сум.

Після виконання процедури видається протокол рознесення утримання (Мал. 28).

УМОВНО-ПОСТІЙНІ УТРИМАННЯ

Для ведення картотеки всіх утримань, які носять більш-менш постійний характер (аліменти, квартплата, 
позика тощо), використовується функція Умовно-постійні утримання. При введенні даних у картотеку 
враховуються параметри налаштування, зазначені в довіднику нарахувань/утримань для установки алгоритму 
розрахунку, відображення полів для введення даних розрахунку утримання.

Для роботи з умовно-постійними утриманнями необхідно скористатися пунктом меню Умовно-постійні 
утримання, який знаходиться в розділі Утримання модуля Зарплата (Мал. 29).

Мал. 29

Для кожного умовно-постійного утримання вказується параметри, набір яких може змінюватися в 
залежності від виду умовно-постійного утримання та визначається налаштуваннями довідника нарахувань/
утримань.

При нарахуванні Умовно-постійні утримань за періодом основним є те, що утримання будуть розраховуватися 
до тих пір, поки не буде закрито періодом (або датою) дії. Правило розрахунку утримання визначається за 
довідником нарахувань/утримань.

У вкладці Основна вказуються наступні параметри (Мал. 30):
• Табельний номер і П.І.Б. працівника;
• Код і найменування постійного утримання – вибирається з довідника нарахувань/утримань;
• Номер і дата документа – підстава для введення утримання (наприклад, номер і дата виконавчого 

листа);
• Період дії утримання;
• Період по датам – якщо зазначений цей показник, то відображається не період (місяць і рік), а дати 

початку та закінчення утримання. Може використовуватися, наприклад, для введення утримання 
аліментів по дату повноліття дитини;
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• Відсоток утримання;
• Сума утримання;
• Додаткові суми та додаткові ознаки – визначаються налаштуваннями довідника нарахувань/утримань);
• Одержувач – вибирається за довідником організацій. Якщо потрібного одержувача немає в довіднику 

організацій, його потрібно додати в цей довідник і потім вказати в цьому полі;
• Банк – банк одержувача платежу;
• Розрахунковий рахунок – розрахунковий рахунок одержувача платежу;
• Спосіб перерахування – вибирається з довідника спосіб перерахування платежу;
• Рахунок і стаття аналітики – автоматично визначається за довідником нарахувань/утримань. Є 

можливість відкоригувати рахунок і статтю аналітики. 
У вкладці Інформація про дітей вказуються наступні параметри:

• Дитина – вибирається Склад сім'ї по даному працівнику;

Мал. 30
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• Дата народження – заповнюється автоматично;
• Кількість років платежу – при вказівці кількості років платежу дата закінчення утримання перевіряється 

на відповідність датою народження плюс кількість років платежу.
Розрахунок утримань налаштовується в довіднику нарахувань/утримань. При цьому доступні всі дані, 

зазначені в картці умовно-постійного утримання.
Нарахування Умовно-постійних утримань за залишком використовується в тих випадках, коли по 

працівнику необхідно виконувати утримання певної суми від значення початкової суми (Мал. 31).
Для розглянутого типу умовно-постійного утримання вказується наступна інформація, яка відмінна від 

умовно-постійного утримання за періодом:
• Залишок на початок – початкова сума, яку працівникові слід виплатити;
• Залишок поточний – сума, яку працівникові слід виплатити з урахуванням виконаних виплат.

Мал. 31

У вкладці Основна інформація необхідно вказати початковий залишок. Для того, щоб вказати поточний 
залишок, необхідно зберегти запис і в інтерфейсі перейти у вкладку Розшифровка за періодами (по залишкам).
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В цій вкладці по вибраному запису необхідно вказати період початку утримання в форматі ГГГГММ і суму 
поточного залишку на початок цього періоду. При цьому сума поточного залишку буде автоматично переписана 
в картку умовно-постійного утримання.

Якщо в картці утримання вказується залишок і період, по який виконувати утримання, то як тільки вказаний 
період буде досягнуто, утримання перестане розраховуватися в розрахунковому листку працівника.

Вся інша інформація заповнюється аналогічно умовно-постійного утримання за періодом.
Для обліку умовно-постійного утримання в розрахунку зарплати (формуванні розрахункових листків) 

необхідно виконання наступних умов:
• Період умовно-постійного утримання повинен включати в себе рік-місяць розрахунку зарплати;
• Якщо відсутній рік-місяць закінчення періоду умовно-постійного утримання, то воно утримується доти, 

поки сума поточного залишку більше нуля. Якщо відсутній рік-місяць утримання та залишок на початок, 
то утримання утримується постійно;

• У довіднику нарахувань/утримань має бути присутнім утримання, алгоритм розрахунку якого відповідає 
алгоритму розрахунку Постійні утримання та код цього утримання повинен відповідати умовно-
постійного утримання;

• Період утримання відповідного умовно-постійного утримання повинен включати в себе рік-місяць 
нарахування зарплати. 

Для утримання в довіднику нарахувань/утримань вказана формула, за якою розраховується сума 
утримання, її значення не дорівнює нулю.
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В цьому розділі описано порядок роботи з розділом Наряди. Функціонал, який 
реалізований в розділі Наряди дозволяє виконувати нарахування заробітної плати 
різними типами нарядів, у тому числі за бригадним, індивідуальним, накопичувальним, 
тимчасово-преміальним, відрядно-преміальним та іншими типами нарядів. 

НАРЯДИ

ПОЧАТОК РОБОТИ З НАРЯДАМИ

Для кожного наряду необхідно ввести заголовок нарядів, рядки/роботи по наряду та табельні номери 
працівників, зайнятих у цьому наряд. Заголовок наряду необхідний для чіткого визначення зв'язку між 
роботами, які виконуються за цим нарядом і переліком працівників, які виконують даний наряд. Правила 
розподілу нарядів визначаються типом наряду, який також вказується в заголовку нарядів.

Мал. 32

Мал. 33
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При вході в даний пункт меню потрапляємо в умову відбору (Мал. 33).

Для роботи з нарядами необхідно скористатися пунктом меню Наряди, який знаходиться в розділі Наряди 
модуля Зарплата (Мал. 32).

В умовах відбору вказуються номер підрозділу, бригада або табельний номер працівника, з нарядами 
необхідно працювати. Якщо в умовах відбору нічого не буде вказано, то автоматично будуть відібрані всі наявні 
документи по підприємству.

У верхній частині інтерфейсу, який з’явиться на екрані, відображаються заголовки нарядів, праворуч 
відображаються рядки роботи по кожному наряду. В нижній лівій частині інтерфейсу відображається перелік 
табельних номерів працівників, що виконують цей наряд і розподіл зароблених сум із цього наряду. В нижній 
правій частині відображається табель по кожному працівнику.

Є два основних види нарядів: 
• Бригадні наряди;
• Індивідуальні наряди. 

Основна відмінність у роботі з бригадними й індивідуальними нарядами полягає в тому, що розподіл відрядної 
зарплати для бригадного наряду виконується за кількома табельними номерами, а для індивідуального – лише 
для одного табельного номера.

ФОРМУВАННЯ ЗАГОЛОВКУ НАРЯДУ

При додаванні нового наряду у вкладці Заголовок наряду вказуються наступні параметри (Мал. 34):
• Підрозділ і бригада наряду для бригадного наряду або підрозділ і бригада приписки по табельної 

номером і номером призначення/переміщення для індивідуального наряду;
• Тип наряду – за замовчуванням підставляється з довідника бригад за вказаним номером бригади;
• Ознака наряду – Індивідуальний/Бригадний, визначається за типом наряду та не коригується;
• Табельний номер працівника – тільки для індивідуального наряду;
• Номер призначення/переміщення працівника – тільки для індивідуального наряду;
• Посада працівника – тільки для індивідуального наряду;

Мал. 34
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• Рахунок і аналітика витрат за нарядом;
• Статус даного наряду – проект/розрахований/переписаний в розр. листки. Для обліку наряду при 

формуванні розрахункових листків наряд повинен бути розрахований, в іншому випадку, на стадії 
формування розрахункових листків видається сигнальне повідомлення про помилку.

У вкладці Нарахування вказується перелік основних нарахування/утримань (до 9) за типом наряду, для 
кожного нарахування вказується наступна інформація (Мал. 35):

• Код нарахування/утримання – визначається за типом наряду;
• Відсоток для даного нарахування/утримання – доступний для коригування та може використовуватися 

в формулах розрахунку та розподілу відрядної зарплати;
• Сума нарахування/утримання – обчислена, виходячи при розрахунку та розподілу відрядної зарплати.

Мал. 35

На вкладці Загальні суми вказані значення полів сум, недоступних для коригування, в яких відображено 
короткий звіт за даним нарядом:

• Трудомісткість в годинах – запланована трудомісткість для виконання наряду, визначається по рядках/
робіт наряду;

• Факт. Трудомісткість – фактична кількість часу витрачений на виконання наряду;
• Виконання норм часу – процентне співвідношення планованої трудомісткості до фактично витраченому часу;
• Кількість рядків в наряді – кількість рядків/робіт у наряді;
• Зарплата – сума відрядної зарплати за всіма видами нарахувань/утримань;
• По тарифам (рядки) – сума тарифів по всіх рядках/робіт нарядів;
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• По тарифам (розподіл) – сума тарифів по всіх рядках розподілу зарплати;
• Кількість табельних номерів – кількість табельних номерів, за якими виконується розподіл зарплати 

без урахування призначень/переміщень і видів робіт.
На вкладці Фіксовані значення вказані значення для фіксованих значень для рядків/робіт – ДСЕ, номер 

операції, номер технологічної операції.
Вкладка Додатково містить примітку до наряду.

ДОДАВАННЯ РЯДКІВ/РОБОТИ ЗА НАРЯДАМИ

У вкладці Рядки/роботи за нарядами, яка розташована у правій частині інтерфейсу,  розміщено перелік 
робіт по кожному наряду, які необхідно виконати в рамках даного наряду. У рядках/роботах наряду виконується 
введення інформації, необхідної для визначення вартості кожної з таких робіт для подальшого використання 
в розподілі зарплати.

Правила та порядок заповнення рядків/робіт наряду визначаються типом наряду. Тип наряду вказується 
в заголовку наряду. За типом наряду визначаються правила роботи, та наявність більшості полів у формі 
введення рядка/роботи наряду.

Для кожного рядка наряду вказується наступна інформація (Мал. 36):

Мал. 36
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• Ознака Введений/Автоматичний;
• Табельний номер працівника, який виконував роботу;
• Номер призначення/переміщення працівника на посаді;
• Посада/професія працівника;
• Підрозділи приписки працівника та підрозділ виконання робіт;
• Код штатного розкладу;
• ШПЗ виконуваної роботи;
• Опис роботи;
• Код тарифної сітки, розряд і система оплати для визначення тарифу;
• Тариф;
• Норма часу;
• Кількість 1 (наприклад, кількість всього);
• Кількість 2 (наприклад, кількість придатних одиниць);
• Підрахунок, за замовчуванням визначається як добуток тарифу на норму часу;
• Сума за тарифом, визначається за формулою в довіднику типів нарядів.

Наявність тих чи інших полів визначається налаштуваннями типу наряду в довіднику типів нарядів.
На вкладці Змінні вводяться додаткові змінні розподілу наряду.
На вкладці Розраховані суми відображаються значення, розраховані за правилами розподілу наряду.
Після введення або коригування рядків/робіт наряду виконується автоматичний розрахунок і оновлення 

суми за тарифами рядків/робіт і трудомісткості в заголовку наряду.
Вкладка Розподіл відрядної зарплати містить перелік працівників із призначень/переміщення, які 

виконують наряд. У масиві вказуються дані про фактично відпрацьований час, дані про додатковий час та 
інше, за якими розраховується сума за тарифом для подальшого використання в розподілі зарплати.

Правила й алгоритм розподілу відрядної зарплати за нарядом визначаються типом наряду. Тип наряду 
вказується в заголовку наряду. За типом наряду визначаються правила роботи та наявність більшості полів у 
формі введення рядка розподілу.

Кожен рядок відповідає працівникові з відповідним призначенням/переміщенням, який виконував 
деякі роботи за даним нарядом. Дозволено введення декількох записів по одному і тому ж працівникові з 
можливістю вказати для них різні реквізити.

Залежно від виду наряду (бригадний/індивідуальний) виконується автоматичне формування записів. Для 
індивідуальних нарядів працівник автоматично додається в рядки розподілу відрядної зарплати при введенні 
заголовка табеля.

Для кожного працівника вказується два підрозділи: підрозділ приписки та підрозділ виконання робіт. 
Підрозділ виконання робіт відрізняється від підрозділу приписки в тому випадку, коли працівник виконував 
роботи за нарядом в іншому підрозділі.

РОЗПОДІЛ НАРЯДІВ ЗА ТАБЕЛЬНИМИ НОМЕРАМИ

Для кожного рядка розподілу відрядної зарплати у вкладці Наряди – розподіл за табельними номерами, 
яка розташована в нижній лівій частині інтерфейсу, вказується наступна інформація (Мал. 37):

• Табельний номер працівника;
• Номер призначення/переміщення;
• Посада/професія, яку займав працівник, виконуючи даний наряд;
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• Підрозділ приписки працівника за номером призначення/переміщення;
• Підрозділ виконання робіт – підрозділ, в якому працівник виконував даний наряд;
• Вид роботи – повинен бути в переліку робіт для даного типу вбрання. Може бути не вказаний;
• КТУ – коефіцієнт трудової участі; при автоматичному формуванні для індивідуального наряду та в разі, 

коли КТУ не вказано в особовому рахунку, КТУ береться рівним 1;
• Код тарифної сітки, розряд, система оплати – визначають тариф;
• Тариф;
• Час по табельної номером – назва вказується в довіднику типів нарядів;
• Час 1 – назва вказується в довіднику типів нарядів;
• Сума за тарифом – визначається за формулою в довіднику типів нарядів;
• Трудомісткість – визначає, яку кількість від загального планового часу виконання наряду доводиться 

на даного працівника з урахуванням фактичного часу витраченого на виконання наряду.

Мал. 37

На вкладці Змінні вводяться додаткові змінні розподілу наряду.
На вкладці Розраховані суми відображаються значення, розраховані за правилами розподілу наряду.
На вкладці Перекодування нарахувань вказуються правила перекодування кодів нарахувань зі значень у 

довіднику типів нарядів на довільні інші значення.
Після введення або коригування розподілів відрядної зарплати наряду виконується автоматичний 

розрахунок та оновлення суми за тарифами розподілів і фактичної трудомісткості в заголовку наряду.
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Для розрахунку нарахувань за нарядом необхідно стати на заголовок цього документу та натиснути кнопку 
Розрахунок (F2). При роботі з заголовками нарядів доступні наступні режими:

• Сума нарядів по пачці – виводиться підсумкова сума за всіма видами нарахувань і сума трудомісткості 
по рядках/робіт наряду по пачці, номер пачки відповідає номеру пачки в поточному рядку;

• Поповнити рядками з іншого наряду – необхідно відзначити наряди, з яких ви хочете переписати рядки 
в даний наряд і вказати, що саме ви хочете переписати: рядки роботи і/або рядки розподілу заробітної 
плати;

• Звірка суми по рядках/робіт із розподілами зарплати – формування зведеного звіту сум по рядках/
робіт і розподілом наряду з метою перевірки правильності занесення даних;

• Розрахувати всі наряди – розрахунок всіх нарядів у таблиці перегляду;
• Розрахувати поточний наряд – розрахунок поточного наряду;
• Перерахунок фактичної суми відрядної зарплати;
• Прописати дні/години по всім нарядам – прописування в рядки/роботи розподілу відрядної зарплати 

значень днів годин відповідно до налаштувань типів наряду. Використовується в разі формування 
нарядів за зовнішніми даними.

При роботі з розподілом відрядної зарплати по кнопці Розрахунок (F2) доступні наступні режими:
• Розподіл наряду – розрахунок поточного наряду;
• Масова коригування рядків розподілу наряду – використовується для виконання швидкого 

коректування великої кількості рядків, наприклад, після виконання режиму додавання нових рядків 
розподілу по табелю (призначенню).

На екрані з’явиться екранна форма, в якій у табличному режимі можна відкоригувати такі параметри:
• Кількість днів;
• Кількість годин. Фактично відпрацьований час;
• Кількість годин. Кількість годин додаткове;
• Оклад/ГТС;
• Розряд;
• Система оплати;
• Тарифна сітка;
• Коефіцієнт трудової участі.

Після коригування даних полів, якщо вони беруть участь у розрахунку суми зарплати за тарифом, буде 
перераховано значення суми за тарифом відповідно до формули, налаштованої в даному типі наряду.

При виклику режиму Масова коригування рядків розподілу наряду буде запропоновано коригування даних. 
Залежно від налаштувань наряду, поля система оплати, оклад, код тарифної сітки, розряд – будуть доступні або 
недоступні для коригування.

Закінчивши коригування полів, необхідно підтвердити внесені дані.
Після виходу з режиму коригування відбуваються такі дії:

• Оновлюються дані в рядках розподілу наряду, згідно з виконаними коректувань;
• Перечитується заголовок наряду.

У відкоригованих рядках заповнюються такі реквізити:
• ПІБ того, хто коригував рядок;
• Дата та час коригування.
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У цьому розділі описано порядок роботи з підсумковими розрахунками по заробітній 
платі працівників підприємства, в тому числі, розрахунок зарплати, розрахунок 
підсумкових значень по заробітній платі, розрахунок відрахувань із підприємства, 
закриття/скасування звітного періоду тощо.

ЗАРПЛАТА

РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ ТА ВІДРАХУВАНЬ В ФОНДИ

Результатом формування розрахункових листків є зведення всіх нарахувань/утримань по працівнику за 
поточний період в єдиний масив для подальшого використання.

Для розрахунку та перегляду розрахункових листів по працівникам і відрахувань до фондів необхідно 
вибрати пункт меню Розрахунок зарплати, який розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 38).

Мал. 38

Розрахунок зарплати

При вході в Розрахунок заробітної плати на екрані з’являється перелік нарахувань і утримань для вибраних 
працівників для обраних підрозділів за заданий період, якщо розрахункові листи вже були розраховані.

При додаванні коригувань розрахункового листа вказуються наступні параметри:
• Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати. Розрахункові листи минулих місяців 

розрахунку можна викликати для перегляду, але не можна перерахувати;
• Період нарахування – період, за який зроблені нарахування (наприклад, відпускні майбутніх періодів 

або лікарняний за минулий період);
• Табельний номер;
• П.І.Б. працівника;
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• № н/п – номер призначення працівника;
• Підрозділ;
• Код і найменування нарахування/утримання;
• Дні та години відпрацьовані;
• Нараховано – по кожному нарахуванню;
• Утримано – по кожному утриманню;
• Базова – сума базова для розрахунку утримання;
• % – відсоток утримання;
• Рахунок – бухгалтерський рахунок, на який буде віднесена сума нарахована чи утримана. Для подальшого 

формування проводок для всіх рядків нарахувань і утримань повинен бути вказаний рахунок і статті 
аналітичного обліку (якщо по рахунку ведеться аналітичний облік).

До того, як починати розраховувати розрахункові листи за поточний період, необхідно внести та розрахувати 
документи відпусток, лікарняних і за середнім.

В призначеннях працівників повинні бути коректною система оплати праці, розмір окладу або годинної 
тарифної ставки, правильно вказані бухгалтерські рахунки віднесення витрат, а також правильно сформований 
фонд робочого часу (по кожному графіку роботи) та табель робочого часу кожного працівника.

Для того, щоб попередньо розрахувати розрахункові листи працівників, необхідно натиснути кнопку Заповнити.
При цьому, якщо розрахункові листи по обраним за умовою відбору працівникам не були ще створені, вони 

будуть створені автоматично.
Розраховується нарахування в залежності від системи оплати, зазначеної в призначенні працівника та 

встановленого для кожного працівника значення окладу або годинної тарифної ставки.
Дні та години для розрахунку беруться автоматично з Календаря.
Значення відпускних, лікарняних і за середнім на момент розрахунку розрахункового листа повинні бути 

розраховані.
Індексація та податки розраховуються автоматично. Для автоматичного розрахунку індексації необхідно 

в модулі Кадри в пункті меню Призначення/переміщення-Кадрова інформація в полі Індексація вказати Так/
Ні та зазначити або дату прийняття працівника, або дату останнього підвищення заробітної плати. Також 
необхідно щомісяця заповнювати інформацію про індекс інфляції. Це робиться через функцію Індекс інфляції 
(помісячно) при додаванні/коригуванні щомісячних коефіцієнтів. Щомісячні коефіцієнти викликаються за 
допомогою пункту меню Довідник коефіцієнтів, який розташований у розділі Налаштування модуля Зарплата. 

Міжплатіжні виплати працівника (аванс) потрапляють у розрахунковий листок автоматично, якщо по 
платіжній відомості виплати авансу по працівникові були сформовані бухгалтерські проводки.

В разі, якщо працівник із якихось причин не відпрацював повний місяць, за допомогою кнопки Змінити (F4) 
слід відредагувати значення днів і годин у нарахуванні в розрахунковому листі.

Для того, щоб коректно розрахувалися податки, необхідно натиснути кнопку Перерахувати.
Для додаткового нарахування або утримання з працівника будь-яке нарахування або утримання, необхідно 

додати рядок безпосередньо в розрахунковий листок.
В екранній формі, що з’явилась при додаванні нового рядка у вкладці Рядки, вказуються наступні параметри 

(Мал. 39):
• Табельний номер – якщо в умові відбору вказано один табельний номер, то цей табельний номер буде 

підставлений у форму без можливості коригування. Якщо в умові відбору вказано все підприємство 
або будь-які підрозділи, то в поле Таб. номер вказується потрібний працівник;

• П.І.Б. працівника;
• № н/п – номер призначення працівника;
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• Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати. Не коригується;
• Період нарахування – період, за який нараховані нарахування (наприклад, відпускні майбутніх періодів 

або лікарняний за минулий період);
• Код і найменування нарахування/утримання – вибирається за довідником. Далі в залежності від коду 

нарахування або утримання будуть відкриті наступні поля;
• Нараховано;
• Утримано;
• Дні і/або годинник відпрацьовані;
• Базова – сума базова для розрахунку утримання;
• % – відсоток утримання;
• Рахунок – бухгалтерський рахунок, на який буде віднесена сума, нарахована чи утримання. Для 

подальшого формування проводок для всіх рядків нарахувань і утримань повинен бути вказаний 
рахунок і статті аналітичного обліку (якщо по рахунку ведеться аналітичний облік);

• Формувати проводку – ознака формування проводки по цьому рядку нарахування/утримання.

Мал. 39

Для того, щоб коректно розрахувалися податки, необхідно натиснути кнопку Перерахувати.
Рядки, відкориговані або внесені вручну, відзначаються літерою «Р».
При перерахунку розрахункових листків податки розраховуються автоматично.
Записи минулих місяців розрахунку видалити неможливо.
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Розрахунок авансу

Для розрахунку авансу необхідно спочатку видалити, якщо вони були, всі записи в розрахункових листах. 
Далі за допомогою кнопки Розрахунок (F2) вибрати Розрахунок авансу (Мал. 40).

Мал. 40

Далі вказати період, за який необхідно розрахувати аванс (Мал. 41).

Мал. 41

За замовчанням підставляється 15-е число розрахункового місяця, але можна вказати необхідний період.
Результатом роботи будуть розраховані розрахункові листи за вказаний період. Якщо будь-які нарахування 

не повинні потрапити в розрахунок авансу, можна вручну видалити їх для коректного розрахунку податків, 
натиснувши кнопку Перерахувати.

Розрахунок відрахувань до фондів

Після того, як були внесені всі необхідні нарахування й утримання в розрахунковий листок і перераховані 
податки, слід розрахувати відрахування до фондів.

Розрахунок відрахувань до фондів виконується у вкладці Відрахування у фонди.
При цьому можна скористатися умовою відбору працівників по кнопці Умова (F9). І якщо в умові відбору 

при створенні розрахункових листів вказано, наприклад, один табельний номер, то ця ж сама умова буде 
працювати при переході у вкладку Відрахування у фонди.

При додаванні/коригуванні запису в картотеку Відрахування у фонди вказуються наступні параметри 
(Мал. 42): 

• Табельний номер;
• П.І.Б. працівника;
• № н/п – номер призначення працівника;
• Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати;
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• Період нарахування;
• Підрозділ;
• Код і найменування фонду відрахування;
• % – відсоток нарахування фонду;
• База – сума відрахування;
• Сума базова (з обмеженням) – обмеження для фонду розраховується автоматично за Довідником 

коефіцієнтів;
• Сума базова (без обмеження) – сума всіх нарахувань по розрахунковому листком працівника, на які 

повинна бути нарахована сума відрахування до фонду;
• Рахунок – бухгалтерський рахунок, на який буде віднесена сума відрахування до фонду. Автоматично 

береться з розрахункових листів. Для подальшого формування проводок для всіх рядків відрахувань 
до фондів повинен бути вказаний рахунок і статті аналітичного обліку.

Мал. 42

Для розрахунку відрахувань необхідно натиснути кнопку Перерахувати. Суми відрахувань буду розраховані 
автоматично.

При необхідності відкоригувати відрахування потрібно натиснути кнопку Змінити (F4). При коригуванні 
вказуються наступні параметри (Мал. 43): 

• Табельний номер – не змінюється при коригуванні. Доступний тільки при додаванні запису;
• П.І.Б. працівника;
• № н/п – номер призначення працівника;
• Підрозділ;
• Період розрахунку – поточний період розрахунку заробітної плати;
• Період нарахування;
• Код і найменування фонду відрахування;
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• % – відсоток нарахування фонду;
• Сума відрахування;
• Сума базова (з обмеженням) – обмеження для фонду розраховується автоматично за Довідником 

коефіцієнтів;
• Сума базова (без обмеження) –сума всіх нарахувань по розрахунковому листком працівника, на які 

повинна бути нарахована сума відрахування до фонду.

Мал. 43

Для проводок вказуються наступні параметри:
• рахунок і статті аналітичного обліку для Дебету проводки;
• рахунок і статті аналітичного обліку для Кредиту проводки.

Також вручну можна змінити дані бухгалтерських рахунків для формування проводки.
Але якщо після виконаних коригувань, знову натиснути кнопку Перерахувати, всі ручні коригування 

відрахувань до фондів будуть втрачені.
Для додавання необхідного відрахування можна додати рядок безпосередньо у відрахування до фондів за 

допомогою кнопки Додати (F7).
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ПІДСУМКИ ЗАРПЛАТИ

Функція Підсумки зарплати ведення загальних підсумків розрахунку заробітної плати використовується як 
інформативна. Інформаційний масив підсумків заробітної плати використовується для перегляду загальних 
сум нарахувань/утримань по працівникам із урахуванням заборгованостей. Як правило, для даної функції не 
виконується коригування записів, оскільки вони формуються автоматично: 

• при формуванні розрахункових листків;
• при закритті звітного місяця.

Для перегляду підсумків зарплати по працівникам необхідно вибрати пункт меню Підсумки зарплати, який 
розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 44).

Мал. 44

При вході в підсумки заробітної плати на екрані з’явиться перелік працівників для обраних підрозділів за 
заданий період, якщо розрахункові листи вже були розраховані.

При додаванні/коригуванні документу по підсумку заробітної плати вказуються наступні параметри 
(Мал. 45):

• Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні нового запису;
• П.І.Б. працівника;
• Підрозділ і бригада працівника;
• Період розрахунку;
• Борг за працівником на початок місяця;
• Копійки на початок місяця;
• Разом Нараховано – розраховується автоматично, не коригується;
• Разом Утримано – розраховується автоматично, не коригується;
• Сума до видачі – розраховується автоматично, не коригується;
• Борг на кінець – борг за працівником на кінець місяця. Записується, якщо різниця між Сумою Нараховано 

та Сумою утримано плюс Борг на початок місяця виходить негативною. Розраховується автоматично, 
не коригується;

• Копійки на кінець місяця – невиплачені копійки, якщо при виплаті зарплати не враховуються копійки. 
Розраховується автоматично, не коригується;

• Борг на початок і Копійки на початок, якщо вони є, проставляються по кожному працівникові 
вручну.
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При виконанні процедури Закриття звітного місяця борг на кінець місяця та копійки на кінець місяця 
автоматично переписуються на початок наступного звітного місяця. І в подальшому, як правило, не 
коригуються.

За кнопці Розрахунок (F2) доступні наступні режими (Мал. 46):
• Переписати залишки на початок наступного місяця. Залишки (борги та копійки на кінець місяця) по 

кожному працівнику переписуються у відповідні поля на початок наступного звітного місяця;
• Розрахунок підсумків зарплати. Виконується перерахунок підсумків по кожному працівнику по 

розрахованим розрахунковим листам. Режим може використовуватися для формування разом по 
кожному працівнику при первинному заповненні розрахункових листів.

Мал. 45

Мал. 46

КАРТКОВІ РАХУНКИ

Картотека розрахункових рахунків призначена для зберігання банківської інформації по працівниках, яка 
використовується при виплаті заробітної плати через банкомати 

Для роботи з даною картотекою необхідно скористатися пунктом меню Карткові рахунки, який розташований 
у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 47).
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Мал. 47

При вході в картотеку розрахункових рахунків на екрані з’являється перелік працівників для обраних 
підрозділів за заданий період.

При додаванні нового запису чи коригуванні вже існуючого вказуються наступні параметри (Мал. 48):
• Табельний номер – не коригується. Доступний тільки при додаванні;
• Банк – організація банку в якому відкрито рахунок працівника;
• Номер і дата договору з банком (якщо є);
• Розрахунковий рахунок – номер і дати дії розрахункового рахунку. Поля повинні бути заповнені. При 

звільненні працівника дата закінчення дії розрахункового рахунку проставляється автоматично датою 
звільнення;

• Номер і дати дії пластикової карти працівника;
• Одержувач – поле заповнюється у разі, якщо одержувач відрізняється від працівника підприємства;
• Відсоток – відсоток виплати по даному рахунку від загальної суми до виплати. Якщо працівник має 

лише один рахунок, і всі виплати перераховуються на цей рахунок у повному обсязі, то необхідно 
вказати 100%;

• Сума – фіксована сума виплати. Допускається зазначення або відсотка, або суми.

Мал. 48
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ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ

Функція Закриття звітного місяця призначена для формування бухгалтерської та податкової звітності та 
фіксації дати заборони внесення змін до первинних документів.

Для закриття звітного місяця необхідно вибрати пункт меню Закриття звітного місяця, який знаходиться в 
розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 49).

Мал. 49

На екрані з’явиться запит: Виконувати закриття звітного місяця чи ні? (Мал. 50).

Мал. 50

• Ні – поточний звітний місяць не зміниться;
• Так – вибирається дія після закриття місяця. З’явиться запит Переписувати чи залишки на наступний 

місяць (Мал. 51).

Мал. 51

Рекомендується вибрати цю дію. Борг на кінець і копійки на кінець місяця, який закривається, 
в  підсумках зарплати будуть переписані в борг на початок і копійки на початок наступного звітного 
місяця.



51
Повернутися до змісту

Бухгалтерський облік у програмних продуктах MASTER. 
ЗарплатаЗарплата

ВІДМІНА ЗАКРИТТЯ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ

Для відміни закриття звітного місяця необхідно скористатися пунктом меню Відміна закриття звітного 
місяця, який розташований у розділі Зарплата модуля Зарплата (Мал. 52).

Мал. 52

Буде поставлено питання про те, чи дійсно необхідно змінити поточний місяць (Мал. 53):
• Ні – поточний звітний місяць не зміниться;
• Так – буде встановлено попередній місяць в якості поточного звітного. 

Мал. 53
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В цьому розділі описано порядок формування проводок по заробітній платі та по 
виплачених працівникам сумам. Також розглянуто порядок створення звіту Оборотно-
сальдова відомість, у якому відображаються проводки по нарахованій працівникові 
заробітної плати, де кредитовий оборот рахунку 661 показує суму нарахованої заробітної 
плати, дебетовий – суми виплат й утримань.

БУХГАЛТЕРІЯ

ПРОВЕДЕННЯ ПО ЗАРПЛАТІ

Процедура формування проводок по зарплаті виконує автоматичне формування оборотів коштів 
працівників підприємства в розрізі періоду виплат. Для кожного нарахування й утримання по працівнику, 
формується проводка по рахунку зазначеному в цьому нарахуванні/утриманні, що кореспондує з дебетом 
(утримання) або кредитом (нарахування) рахунки заробітної плати.

Для формування проводок по розрахованій заробітній платі необхідно скористатися пунктом меню 
Проведення по зарплаті, який розташований у розділі Бухгалтерія модуля Зарплата (Мал. 54).

Мал. 54

При вході в даний пункт меню відкривається реєстр документів. У верхній частині інтерфейсу 
знаходяться заголовки документів, в нижній частині – бухгалтерські проводки, сформовані до цього 
документа.

Для формування проводок по розрахованій заробітній платі, необхідно додати новий документ. При 
додаванні нового документу вказуються наступні параметри (Мал. 55):

• Тип процесу – підставляється автоматично;
• Документ №;
• Дата створення документа. 
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Мал. 55

Після збереження внесених змін з’явиться екранна форма, в якій необхідно вибрати підрозділ, по якому 
будуть сформовані проводки (Мал. 56):

Мал. 56

У сформовані проводки по документу потрапляють дані з розрахункових листів по кожному працівнику та 
з розрахунку відрахувань до фондів (Мал. 57). 

Мал. 57

ПЛАТІЖНІ ВІДОМОСТІ

Платіжна відомість є документом, за яким робиться відмітка про фактичну видачу грошей, по кожному 
табельному номеру та потім формуються проводки по виплачених працівникам сумам.

Для формування платіжних відомостей по заробітній платі необхідно скористатися пунктом меню 
Платіжні відомості, який розташований у розділі Бухгалтерія модуля Зарплата (Мал. 58).
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Мал. 58

При вході в даний пункт меню відкривається реєстр документів. У верхній частині інтерфейсу знаходяться 
заголовки документів, у нижній частині – рядки документа та бухгалтерські проводки, сформовані до цього 
документа.

Для додавання платіжної відомості по зарплаті необхідно натиснути кнопку Розрахунок (F2) і вибрати 
режим Зарплата. Формування платіжних відомостей (Мал. 59).

Мал. 59

В залежності від того, яка відомість необхідна в отриманому вікні вибирається відповідний Тип процесу 
(Мал. 60):

Мал. 60
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• Зарплата. Плат. відомість авансу. Банк;
• Зарплата. Плат. відомість авансу. Каса;
• Зарплата. Плат. відомість нарахування. Банк. Використовується для розрахунку та виплати в 

міжрозрахунковий період певного нарахування та розрахованих податків, наприклад, для нарахування 
та виплати премії або окремої виплати нарахованих відпускних.;

• Зарплата. Плат. відомість нарахування. Каса. Аналогічно попередній відомості, але тільки виплата 
через Касу;

• Зарплата. Платіжна відомість. Банк. Платіжна відомість для виплати розрахованої зарплати через 
Банк;

• Зарплата. Платіжна відомість. Каса.
Вказується джерело даних для платіжної відомості:
За відомістю – джерелом для формування відомості виступають кредитові залишки по кожному працівнику 

в сальдо-оборотної відомості за рахунком зарплати (661). 
По розрахункових листках – джерелом для формування відомості виступають розраховані розрахункові 

листи. Якщо ви хочете вказати конкретні коди нарахувань і утримань, за якими будується відомість, то 
їх необхідно вказати в полі Нарахування/утримання. Якщо в цьому полі нічого не вказано, то в розрахунок 
беруться всі нарахування й утримання, які є на момент побудови відомості в розрахункових листах. 

За розрахунком – джерелом для формування відомості виступають дані віртуального розрахунку заробітної 
плати. В цьому випадку необхідно вказати конкретні коди нарахувань і утримань, за якими будується відомість 
у поле Нарахування/утримання. Якщо в цьому полі нічого не вказано, то в розрахунок беруться всі нарахування 
й утримання. При такій побудові відомості абсолютно не важливо, що є в розрахункових листах на момент 
побудови відомості.

Відповідність типів процесів і джерела для формування відомості наведена в таблиці.

Тип процесу Джерело

Зарплата. Плат. відомість авансу. Банк За розрахунковими листами

Зарплата. Плат. відомість авансу. Каса За розрахунковими листами

Зарплата. Плат. відомість нарахування. Банк За розрахунком або За розрахунковими листами

Зарплата. Плат. відомість нарахування. Каса За розрахунком або За розрахунковими листами

Зарплата. Платіжна відомість. Банк По відомості

Зарплата. Платіжна відомість. Каса По відомості

Далі при формуванні платіжної відомості необхідно вказати наступні параметри (Мал. 61):
• Дата документа;
• Округлення – можливі варіанти Ні/До цілого;
• Підрозділи – використовується, якщо необхідно сформувати платіжну відомість окремо для одного або 

кількох вибраних підрозділів. На даному полі працює довідник підрозділів;
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• Нарахування/утримання – використовується в разі, коли джерелом для формування відомостей 
слугують розрахункові листи або розрахунок. Тут необхідно вказати перелік конкретних нарахувань і 
утримань, які повинні потрапити в відомість.

Мал. 61

Після того, як збережено внесені зміни, на екрані з’явиться перелік працівників, які можуть потрапити в цю 
відомість.

Автоматично відзначені ті працівники, які потрапляють у дану платіжну відомість.
Якщо формується платіжна відомість на банк, а у працівника немає карткового рахунку або закінчився 

період дії, то такий працівник буде показаний у даному переліку червоним, і в поле Примітка буде дано 
пояснення, чому даний працівник не потрапляє в відомість.

У колонці Сума вказана сума, яка попередньо повинна потрапити у відомість (розрахована або за відомістю).
У колонці Виплата Каса вказана сума, яка вже була виплачена даному працівнику через касу в поточному місяці.
У колонці Виплата Банк вказана сума, яка вже була виплачена даному працівнику через банк в поточному 

місяці.
Сума документа – це остаточна сума, яка потрапляє в відомість. За мінусом сум, уже сплачених через касу 

та банк.

Мал. 62
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Після вибору працівників буде сформовано протокол формування відомості (Мал. 62).
При виході з протоколу з’явиться екранна форма з запитом на додавання документів (Мал. 63):

Мал. 63

• Так – продовжується формування відомості;
• Ні – скасування всіх попередніх дій.

Після додавання нового запису в реєстр документів необхідно перейти у вкладку Рядки. У колонці Сума 
вказана сума до виплати, в колонці Сума одержувача вказана сума, яка дійсно буде виплачена працівникові. 
Для того, щоб заповнити цю колонку, потрібно або на кожному рядку працівника необхідно натиснути на кнопку 
Розрахунок (F2) і вибрати режим Виплачено (Мал. 64).

Мал. 64

Мал. 65
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Скасовувати виплату за відомістю можна, вибравши режим Скасувати виплату.
Для того, щоб відредагувати суму до виплати, необхідно у вкладці Рядки вибрати необхідного працівника 

та натиснути кнопку Змінити (Мал. 65).
Після того, як перелік і суми працівників перевірені, необхідно сформувати проводки по даному документу. 

При зміні рядків документа (редагуванні, видаленні) проводки по документу автоматично перераховуються.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) створений документ необхідно рознести та сформувати 

проводки.
Процедура формування проводок виконує автоматичне формування оборотів коштів працівників 

підприємства в розрізі періоду виплат. Для перегляду оборотів і залишків по кожному працівнику необхідно 
зайти в Оборотно-сальдову відомість.

ОБОРОТНО-САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

Оборотно-сальдова відомість формується після запуску пункту меню Оборотно-сальдова відомість, який 
знаходиться в розділі Бухгалтерія модуля Зарплата (Мал. 66).

Мал. 66

Мал. 67

З’явиться екранна форма для можливості вибору параметрів, умов і ступеню деталізації форми. Для 
отримання сальдо-оборотної відомості за рахунком зарплати необхідно вказати:

• Період для оборотно-сальдової відомості;
• Рахунки – перелік рахунків, залишки та рух, по яких будуть відображені у формі. Для відомості по 

зарплаті необхідно вказати рахунок 661;
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• Для додаткової деталізації форми по аналітиках необхідно вказати їх у вкладці Аналітики.
Після вказування параметрів необхідно натиснути на кнопку Сформувати (Ctrl+Enter). Буде сформована 

оборотно-сальдова відомість із деталізацією по аналітиках (Мал. 67).
У вкладці Звіт розрахована оборотно-сальдова відомість відображається у вигляді Excel-таблиці (Мал. 68).

Мал. 68
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ШАНОВНІ  
ЧИТАЧІ!

У випадку виникнення питань, радимо  
звернутися в службу технічної допомоги по email:  

      support@masterbuh.com

або за телефоном:  

      +38 044 333 444 7

З усіма пропозиціями та зауваженнями, а також 
в разі виявлення в книзі будь-яких помилок 
звертайтесь, будь ласка, по email: 

      books@masterbuh.com 

або за телефоном: 

      +38 044 333 444 7


