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РОЗРАХУНКИ ЗА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ
Показники

Мінімуми
Прожитковий мінімум:
— загальний показник
— для працездатної особи
— для особи, яка втратила
працездатність
— для дитини віком від 6 до 18 років
— для дитини віком до 6 років
Мінімальна заробітна плата:
— у розрахунку на місяць
— у розрахунку на годину
Мінімальна пенсія за віком
Неоподатковуваний мінімум доходів
громадян 1

для обчислення Є С В
1700 грн
1762 грн
1373 грн
1860 грн
1492 грн
3723 грн
22,41 грн
1452 грн
17 грн

1
Застосовують для сплати держмита й визначення
розміру адміністративних штрафів.

П о к а з н и к и для р о з р а х у н к у податку на доходи
Податкові соціальні пільги:
881 грн
Загальна пільга (пп. 169.1.1 ПКУ)
Підвищена пільга для платника податку
який утримує двох чи більше дітей віком
до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ — 100%
881 грн
загальної пільги надають у розрахунку
на кожну дитину
Підвищена пільга для осіб, згаданих
у пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), — пільгу
1321,50 грн
на дітей згідно з пп.пп. "а" та "б" пп. 169.1.3
ПКУ надають у розрахунку на кожну дитину
Підвищена пільга для осіб, згаданих
1762 грн
у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної)
Розмір місячного доходу у вигляді зарплати,
який дає право на податкову соціальну
пільгу (при застосуванні пільг на дітей
за пп. 169.1.2, пп.пп. "а" та "6м пп. 169.1.3 ПКУ 2470 грн
одному з батьків, одинокій матері (батьку),
вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума
збільшується кратно кількості дітей)
Ставки податку на доходи:
Для зарплати й інших доходів фізосіб
18%
(окрім окремих доходів2)
18%
Для пасивних доходів
Для дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидента5%
ми — платниками податку на прибуток
Для дивідендів за акціями та/або
інвестсертифікатами, корправами,
9%
нарахованих нерезидентами, інститутами
спільного інвестування та СГ,
які не є платниками податку на прибуток
Коефіцієнт, який застосовують
для розрахунку оподатковуваної суми
доходу в негрошовій формі3:
— для доходу, який оподатковують
1,219512
за ставкою 18%
— для доходу, який оподатковують
1,052632
за ставкою 5%
Див. газету "Все про бухгалтерський облік" №2
за 2016 рік, стор. 23, та № 1 за 2017 рік, стор. 14.
3
Також радимо ознайомитися з консультаціями в газеті "Все про бухгалтерський облік " №109 за 2016 рік,
стор. 6—14.
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Ставки для нарахування єдиного внеску4:
22%
— на зарплату
— на суму оплати перших п'яти
днів тимчасової непрацездатності,
допомоги по тимчасовій
22%
непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах
— на винагороду за ЦПД
22%
про виконання робіт (надання послуг)
— на зарплату, лікарняні та декретні
8,41%
інвалідів, роботодавці яких —
підприємства, установи й організації
Зарплата, лікарняні, допомога
по вагітності та пологах і винагорода
за ЦПД, які виплачують підприємства
5,3%
й організації всеукраїнських
громадських організацій інвалідів,
зокрема, товариств УТОГ й УТОС5
Зарплата, лікарняні, допомога
по вагітності та пологах, які виплачують
підприємства й організації громадських
організацій інвалідів5:
5,5%
— працівникам-інвалідам;
22%
— іншим працівникам
Максимальна сума зарплати (доходу),
55845 грн
з якої сплачують єдиний внесок
Мінімальна база для нарахування
3723 грн
єдиного внеску під час виплати
зарплати за основним місцем роботи І
Докладно див.у газеті "Всепро бухга.гтерський оаіік " № 2
за 2016 рік, стор. 29.
5
За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50%
загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких
інвалідів не менше 25% суми витрат на оплату праці.
4

Утримання військового збору:
3 усіх сум, що обкладаються
податком на доходи

1,5%

Соціальна д о п о м о г а

Допомога при народженні дитини
(на будь-яку за рахунком дитину)

41280 грн
(10320 грн —
одноразово,
а решту —
по 860 грн на місяць
протягом 36 місяців)

Допомога на поховання від Фонду
соціального страхування 6 (крім
осіб, які померли від нещасного
випадку на виробництві)

4100 грн

6

Крім неї, роботодавці можуть виплачувати допомогу
на поховання свого працівника (колишнього працівника —
якщо це було його останнє місце роботи перед пенсією) за
власний кошт. У межах 4940 гри цю допомогу не обкладають податком на доходи (пп. "б" пп. 165.1.22 ПКУ). Суму
перевищення, за її наявності, остаточно оподатковують
під час її нарахування (виплати).
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