
Чи застосовуються норми постанови НБУ від 20.06.2019 № 82 

«Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів» в 

частині заокруглення сум до нарахованого доходу з метою 

оподаткування його ПДФО та військовим збором? 
 

ЗІР, категорія 103.02 

Згідно з п. 2 постанови Правління Національного банку України від 20 червня                

2019 року № 82 «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів» із змінами 

та доповненнями (далі – Постанова № 82) з 01 жовтня 2019 року монети                        

номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення 

розрахунків готівкою. 

Відповідно до п. 6 Постанови № 82 юридичні особи незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності (крім банків), відокремлені підрозділи юридичних 

осіб, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність мають право проводити 

заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) за 

правилами, визначеними постановою Правління Національного банку України                           

від 15 березня 2018 року № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів». 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ). 

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що дохід з джерелом його 

походження з України – це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому 

числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату 

(нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у 

виключній (морській) економічній зоні. 

Згідно з п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 ПКУ платником податку на доходи фізичних 

осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. 

Об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід та іноземні доходи (п. 163.1 ст. 163 ПКУ). 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб 

та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ. 

Податковий агент, поняття якого наведено у п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, що 

нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, 

зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми такого 

доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку на доходи фізичних осіб 

визначену ст. 167 ПКУ та ставку військового збору встановлену п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 

підрозд. 10 розд. XX ПКУ (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ). 

При цьому нормами ПКУ не передбачено врахування будь-яких заокруглень при 

нарахуванні, утриманні та сплаті (перерахуванні) податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору. 


