
ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА 2020 
ГРАНИЧНИЙ РІВЕНЬ ДОХОДУ, ЯКИЙ ДАЄ ПРАВО НА ПСП1: 

ПСП  
“за себе” 

Звичайні “дитячі” ПСП 
Підвищена “дитяча” 

ПСП 150% 
2 

дитини 
3  

дитини 
4 

дитини 
N2   

дітей 
2940 5880 8820 11760 2940×N 2940 

РОЗМІР ПСП: 
ПСП 

“базова” 
ПСП 
150% 

ПСП  
200% 

Звичайні “дитячі” ПСП, грн 
Підвищена 

“дитяча” ПСП 150% 
1051 1576,50 2102 2102 3153 4204 1051×N 1576,50×k 

ПСП, ПДФО і ВЗ3 
ПСП ВІДСУТНЯ Є ПСП  
ПДФО = ЗП×0,18 ПДФО = (ЗП – ПСП)×0,18 

ВЗ = ЗП×0,015 
КОДИ ОЗНАКИ ПСП у ФОРМІ 1ДФ: 

“За себе” “Дитячі” 
ПСП 

“базова” 
ПСП 
150% 

ПСП 
200% 

Звичайні “дитячі” 
ПСП 

“Дитяча” 
ПСП 150% 

01 02 03 04 02 
ХТО МАЄ ПРАВО НА ПСП3: 

ПСП 
“БАЗОВА” 

усі платники податку, які відповідають умовам 1-3 надання ПСП (див. нижче), у тому числі 
сумісники й працюючі на умовах неповного робочого часу 

ПСП 150% 

“чорнобильці” 1-ї та 2-ї категорій 
учні, студенти, аспіранти, ординатори (це у медичних вишах), ад’юнкти (це у військових вишах) 
незалежно від форми навчання (денна/заочна), але за умови відсутності стипендії з бюджету 
учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни 
особи з інвалідністю І або ІІ групи, у т.ч. з дитинства, інші особи з пп. 169.1.3 ПКУ4 

ПСП 200% Герой України/Герой СРСР та інші особи з пп. 169.1.4 ПКУ4 
Звичайна 

“дитяча” ПСП 
утримувач 2-х та більше дітей віком до 18 років – на кожну таку дитину. ПСП діє весь рік, коли 
дитині виповнюється 18 років 

Підвищена 
“дитяча” 
ПСП 150% 

одинока матір (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник –  на кожну дитину віком до 18 років. 
Якщо така мати виходить заміж (або батько одружується), то право на підвищену ПСП втрачається 
утримувач дитини з інвалідністю – на кожну таку дитину віком до 18 років 

УМОВИ НАДАННЯ ПСП: 

1 
ПСП застосовується тільки щодо доходу у вигляді ЗАРПЛАТИ, включаючи ЛІКАРНЯНІ та дивіденди за 
привілейованими акціями 

2 дохід з умови 1 за місяць по даному місцю роботи знаходиться не вище граничного рівня, який дає право на ПСП  

3 
є ЗАЯВА НА ЗАСТОСУВАННЯ ПСП від працівника+ ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ, які підтверджують право на 
підвищені ПСП “за себе” та “дитячі” ПСП (свідоцтва про народження дітей, посвідчення особи з інвалідністю, 
посвідчення “чорнобильця”, посвідчення учасника бойових дій, довідка з вишу і т.д.) 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПСП 
100% 

недоплати 
ПДФО 

Штраф накладається за неправомірне користування ПСП та утримується з найближчого 
доходу. Накладається незалежно від відновлення працівником права на ПСП (пп. 169.2.4 
ПКУ). 

Втрата права 
на ПСП 

Діє разом зі штрафом, поки працівник не поверне суму недоплати ПДФО у бюджет (пп. 
169.2.4 ПКУ). 

ПРАВИЛА ПСП 
Правило 1. ПСП різних видів не накладаються. Якщо працівник отримує “дитячу” ПСП, то втрачає право 

на ПСП “за себе” і т.д. 
Правило 2. Працівник сам обирає місце отримання ПСП, якщо працює на декількох роботах.
Правило 3. Право на “дитячу” ПСП має тільки один з двох: батько чи матір. Хто саме – вони обирають 

самі. Перебування у шлюбі/розлучення значення не мають.  
1-ПСП = податкова соціальна пільга; 
2-N = кількість дітей; 
3-ВЗ=військовий збір; 
4-зустріти цих “інших осіб” серед працівників малоймовірно, тому їх тут не наводимо. 

 


