
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. 

 



АЛІМЕНТИ 2020 
РОЗМІР АЛІМЕНТІВ: 

Вік 

дитини, 

років 

МІНІМАЛЬНИЙ 
МАКСИМАЛЬНИЙ 

ГАРАНТОВАНИЙ  РЕКОМЕНДОВАНИЙ1 

01.01-

30.06 

01.07-

30.11 

01.12-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07-

30.11 

01.12-

31.12 

01.01-

30.06 

01.07- 

30.11 

01.12- 

31.12 

< 6  1109 1159 1197,50 2218 2318 2395 22180 23180 23950 

6-18 889,50 929,50 960,50 1779 1859 1921 17790 18590 19210 

АЛІМЕНТИ ЯК ВІДСОТОК ВІД ЗАРПЛАТИ: 
кількість дітей МАКСИМАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ  

щодо утримань з зарплати 1 2 ≥3  

25% 

(або ¼) 
33,33% 

(або ⅓) 
50% 

(або ½) 
70% ЗП 

(ст. 128 КЗпП) 

АЛІМЕНТИ ЯК ТВЕРДА ГРОШОВА СУМА: визначається судом 

РОЗРАХУНОК АЛІМЕНТІВ2: 

АЛІМЕНТИ = (ЗП – ПДФО – ВЗ)× % 

Комісія банку/пошти за переказ – сплачується за рахунок платника аліментів (утримується з ЗП) 

ВІК ДИТИНА та АЛІМЕНТИ: 

дитина може самостійно 

розпоряджатися аліментами 

максимальний вік  

для отримання аліментів: 

з 14 років 18 років 
23 роки 

(якщо продовжує навчатися) 

ВИПЛАТИ, з ЯКИХ АЛІМЕНТИ НЕ УТРИМУЮТЬСЯ: 

1 вихідна допомога при звільненні 

2 неоподатковувана сума матеріальної (нецільової благодійної) допомоги (2940 грн за рік – у 2020 році) 

3 декретні (допомога при вагітності й пологам) та лікарняні по догляду за дитиною віком до 14 років 

4 компенсація за невикористану відпустку при звільненні, окрім компенсації за кілька років 

5 вартість речового, продовольчого забезпечення військовослужбовців3 або його грошової компенсації 

6 допомога на лікування, допомога на поховання, допомога малозабезпеченим 

ВИПЛАТИ, з ЯКИХ АЛІМЕНТИ УТРИМУЮТЬСЯ3: 

1 зарплата, у т.ч. відпускні та усі види премій; усі види 

грошового забезпечення у військовослужбовців4, також 

сума компенсації для них  ПДФО 

4 компенсація за невикористану відпустку при 

звільненні (за кілька років) 

2 лікарняні (як перші 5 днів, так і за рахунок ФСС5), 

окрім по догляду за дитиною до 14 років 

5 авторська винагорода штатних працівників 

періодичних видань 

3 стипендія 6 пенсія, окрім за інвалідністю 1 групи 

4 допомога по безробіттю 7 доходи від підприємницької діяльності 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ: 

ФІНАНСОВА 
АРЕШТ МАЙНА 

(несплата – 3 місяці) 

СУСПІЛЬНО-КОРИСНІ 

РОБОТИ 

(несплата – 6 місяців6) 

ШТРАФИ 

(несплата ≥ 1 року) 
ПЕНЯ 

(несплата  

≥ 1 день) 

 автоматичний арешт коштів на рахунках 

 звернення стягнення на майно боржника 

(перевірка стану, арешт, вилучення та 

реалізація) 

СТРОК, 

років 
Розмір 

ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВ 

(несплата – 4 місяці6) 

1 20% 

1%  

за кожний день 

прострочення, 

але не більше 

100% суми 

аліментів 

 виїзд за кордон 120-240 год 

 керування автомобілем 240-360 год 

(повторно протягом року)  використання зброї, у т.ч. полювання 

2 30% 

 перереєстрація, зняття з обліку транспортного 

засобу з метою його відчуження Ухилення від робіт – 

адмінарешт 10 діб 

або кримінальна 

відповідальність 

(можливий строк – 

2 роки) 

 нотаріальне посвідчення будь-яких угод, які 

спрямовані на відчуження майна з 

неплатником 

3 50% 
 продаж або інше відчуження як засновником 

юрособи своєї частки в статутному капіталі 

1-за умови достатності коштів; 

2-ЗП=зарплата та прирівняні доходи (лікарняні); ВЗ–військовий збір; % - призначений відсоток аліментів з виконавчого листа; 
3-повний перелік можна знайти у Постанові Кабміну від 26.02.1993 р. № 146; 

4-також рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби; 

5-робити це зі спецхрахунку – заборонено (лист Мінсоцполітики від 01.03.2019 р. № 522-11-1); 
6-3 місяці, якщо дитина має інвалідність або дитина важко хвора. 

 



ДОБОВІ 2020 
МАКСИМАЛЬНИЙ НЕПОДАТКОВУВАНИЙ1 РОЗМІР  
В Україні За кордон 
472,30 грн 80€ 

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ДОБОВИХ 
(МАКСИМАЛЬНИЙ – ДЛЯ БЮДЖЕТНИКІВ): 

В Україні За кордон 
60 грн 25-50€2 
ОПОДАТКУВАННЯ ДОБОВИХ і ЗВІТНІСТЬ: 

Платежі/ 
звіти 

авансовий звіт3 
перевищено  

максимальний розмір подано 
вчасно 

не вчасно/ 
не поданий 

ПДФО – 
так4 

(=добові×n×1,2195×0,18)
так  

(=(добові – макс. розмір) ×n ×1,2195×0,18) 

ВЗ – 
так 

(=добові×n ×0,015) 
так 

(=(добові – макс. розмір) ×n ×0,015) 
ЄСВ – – – 

Форма 1ДФ – код ознаки “118” код ознаки “118” (сума перевищення) 
Звіт з ЄСВ – 

БУХОБЛІК ДОБОВИХ: 

Дт 

Добові – частина фонду зарплати? ні 

Кт 

Розмір добових зменшуються при харчуванні в 
готелі? 

ні 
(виняток – бюджетники5)  

Добові впливають на розрахунок лікарняних, 
відпускних, оплати за середнім заробітком? 

ні 

Добові індексуються? ні 
Добові і податкова соціальна пільга? не застосовується 
Добові, якщо відрядження у вихідний? так 
Час розподілу днів відрядження? 24:00 
За яким курсом рахується максимальний 
неоподатковуваний розмір добових за кордон? 

НБУ  
(в розрахунку за кожен такий день) 

День початку нарахування «закордонних» 
добових 

День посадки на транспортний засіб, який 
ввозить за кордон 

День кінця нарахування «закордонних» добових 
День першої пересадки на транспортний 
засіб на території України (або зупинки в 

готелі) 
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ДОБОВИХ: 

наказ про відрядження Взяти з нього кількість діб і розмір добових. 
внутрішнє Положення про 
відрядження (якщо є) 

Взяти з нього розмір добових (у ньому вони можуть бути різні в 
залежності від регіону, міста). 

квитки на проїзд Перевірити дати вибуття та повернення, порівняти з наказом. 

авансовий звіт 

Добові за кожну добу (дати з наказу та по квиткам мають відповідати). 
Проконтролювати термін подачі: 
 3 банківські дні (за останнім днем відрядження)  – гроші було 

знято через банкомат з корпоративної картки готівкою; 
 5 банківських днів – якщо гроші видано з каси готівкою; 
 10 банківських днів (20 – за згодою роботодавця) – проводилися 

безготівкові розрахунки корпоративною карткою. 
Якщо аванс не видавався: подається у термін, визначений наказом про 

відрядження або Положенням про відрядження.  
1-перевищення оподатковується як додаткове благо; 
2-в залежності від країни. Перелік – постанова Кабміну від 02.02.2011 р. № 98; 
3-повна назва – Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт; 
4-1,2195=100/(100–18) – натуральний коефіцієнт, n – кількість діб, за які нараховуються добові; 
5-80%–одноразове харчування, 55% – дворазове, 35% – триразове (48 грн, 33 грн та  21 грн в Україні відповідно).  

 



НЕЦІЛЬОВА БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА 2020 
(матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань) 

ОПОДАТКУВАННЯ НБП1 і ЗВІТНІСТЬ: 
Платежі/ 
звіти 

Сума допомоги за рік: 
≤ 2940 грн2 > 2940 грн 

ПДФО 
– так 

(= (НБП, що перевищує 2940 грн за рік)×0,18) 

ВЗ 
– так 

(=(НБП, що перевищує 2940 грн за рік)×0,015) 
ЄСВ – – 

Форма 1ДФ код ознаки “169” код ознаки “169”3 
Звіт з ЄСВ – – 

БУХОБЛІК НБП: 

Дт 

Чи може НБП носити систематичний характер? ні 

Кт 

НБП – частина фонду зарплати? ні 
Чи впливає НБП на відпускні, лікарняні, оплату за середнім 
заробітком? 

ні 

Чи індексується НБП? ні 
Чи впливає НБП на податкову соціальну пільгу? ні 
Чи можна НБП ділити на частини протягом року? так 
Рахунок обліку витрат 949 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ НБП: 

Заява фізособи про надання допомоги 
Має бути вказана причина потреби у НБП, наприклад 
“вирішення соціально-побутових питань” 

Наказ про надання НБП (матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-
побутових питань) 

Має бути вказана сума НБП та причина (з заяви 
працівника), чому вона надається.  

1- НБП = нецільова благодійна допомога; 
2-сукупно. Тобто НБП може виплачуватися частинами, наприклад 1000+1000+1000. Перші дві частини (1000+1000) 
не оподатковуються, з третьої частини не оподатковуються лише 940 грн, а оподатковуються – 60 грн; 
3-раніше для оподатковуваної частини НБП використовувався код ознаки доходу “127” (роз’яснення ДПС 103.25 ЗІР). 

 



ІНДЕКСАЦІЯ/КОМПЕНСАЦІЯ 2020 
ІНДЕКСАЦІЯ – ЦЕ КОМПЕНСАЦІЯ ВТРАТУ ДОХОДУ ВНАСЛІДОК ЗРОСТАННЯ ЦІН  

ДОХІД, ЩО 
ІНДЕКСУЄТЬСЯ 

СУМА ДОХОДУ,  
в МЕЖАХ ЯКОГО ПРОВОДИТЬСЯ ІНДЕКСАЦІЯ (СДІ) 

01.01.2020–30.06.2020 01.07.2020–30.11.2020 01.12.2020–31.12.2020 
зарплата 2102 грн 2197 грн 2270 грн 

БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ ІНДЕКСАЦІЇ: 

БАЗОВИЙ 
МІСЯЦЬ 

ІНДЕКС 
СПОЖИВЧИХ 
ЦІН (ІСЦ) 

ІСЦ  
базового 
місяця 

КУМУЛЯТИВНИЙ 
ІСЦ1 

ПОРІГ ІНДЕКСАЦІЇ 
(умова індексації) 

місяць 
підвищення 
окладів 

% зростання цін 
(дає Держстат) 

100% 
(або 1) 

перемножені ІСЦ 
декількох місяців, 

починаючи з базового 

кумулятивний ІСЦ >103% 
(або 1,03) 

ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ІНДЕКСАЦІЇ 
ПОЧАТОК2 КІНЕЦЬ 

Місяць, за який кумулятивний ІСЦ перевищив 
поріг індексації + 2 

Місяць підняття окладів, коли приріст постійної 
частини зарплати3 > суми індексації 

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСАЦІЇ/КОМПЕНСАЦІЇ 
ІНДЕКСАЦІЯ4 = СДІ×(ІСЦ – 100)/100,  

або СДІ×(ІСЦ – 1) 
ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІНДЕКСАЦІЇ 

Індексація обов’язкова? 
Так 

(проводять абсолютно усі: юрособи і ФОП, комерційні 
підприємства і бюджетники) 

Чи індексуються лікарняні, добові? 
Ні 

(індексації підлягають тільки доходи у формі зарплати, а ці 
виплати не входять до фонду оплати праці) 

Індексація – це частина фонду оплати праці? 
Так 

(це фонд додаткової зарплати) 
Чи включається сума індексації до 

розрахунку середньоденного доходу при 
нарахуванні відпускних, лікарняних, оплати 
днів збереження середнього заробітку? 

Так 

Чи зараховується індексація до мінімальної 
зарплати? 

Так 
(індексація нараховується перед нарахуванням доплати до 
доплати до мінімальної зарплати та фактично зменшує 

останню)  

Штраф за непроведення індексації? 

У 2019 р. – 41730 грн/за кожного працівника (недотримання 
мінімальних гарантій), 10 мінімалок. 
У 2020 р. – 9446 грн/за кожного працівника (за проектом № 

1233), 2 мінімалки.  

Чи обов’язково підвищувати оклад, щоб 
припинити індексацію?  

Так 
(збільшення окладів – обов’язкова умова, збільшення 

зарплати тільки за рахунок певної доплати/надбавки 
недостатньо) 

1-рахуємо самостійно або шукаємо в уже готових таблицях/калькуляторах індексації. 
2-наприклад, кумулятивний ІСЦ у липні (7) перевищив 103%. Отже, перший місяць індексації – вересень 
(9=7+2). Оприлюднення ж ІСЦ за липень Держстатом має бути у серпні. 
3-постійна частина зарплати – це не лише оклад, але й будь-які інші надбавки/доплати, які здійснюються 
працівнику на постійній основі і зростають автоматично. Приклади: доплата за стаж, науковий ступінь, які 
встановлюються як % до окладу.  
4-наприклад, ІСЦ липня вийшов 103,5%. Отже, ІСЦ = 2197×(103,5–100)/100 = 2197× 0,035 = 76,90 грн. 

 


