
ПРОДОВЖУЄМО ПРАЦЮВАТИ З ПОДАТКОВИМ 
КОДЕКСОМ!!! 

1. Податковий кодекс України, розділ IV « Податок на доходи фізичних 
осіб» : 

• Стаття 169 Перерахунок податку та податкові соціальні пільги : 
• Платник податку має право на податкову соціальну пільгу, якщо його 
місячний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує 2690 грн. ( 1921 грн. 
х 1,4), округлено до 10  (відповідно до  пункту 4.1 та затвердженого 
прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 01.01.2019р. –
1921 грн.); 

• Податкова соціальна пільга у 2019 році складає : 
- відповідно до  п.169.1.1   - 960,50 грн.    (прожитк. мін. на працезд. особу 
1921 грн. х 50 %); 
- відповідно до п. 169.1.2    - 960,50 грн. (на кожного з 2-х дітей і більше до 18 
років) 
- відповідно до п. 169.1.3    - 1440,75 грн. ( 960,50 грн. х 150 %); 
- відповідно до п. 169.1.4   - 1921 грн. ( 960,50 грн  х 200 %) 
     -  Податкова соціальна пільга відповідно підпункту 169.3.1  ( одинокій 
матері або одинокому батьку (опікуну, піклувальнику); особі, що утримує 
дитину- інваліда; вдові (вдівцю) особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 
років)  надається на кожну дитину віком до 18 років. Відповідно до 
п.169.4.1 податкова соціальна пільга надається особі, яка має двоє і більше 
дітей віком до 18 років на кожну дитину віком до 18 років, якщо її заробітна 
плата не перевищує  2690 грн. помножено на кількість дітей. Відповідно до 
п.169.3.1 , якщо платник податку має право на податкову соціальну пільгу з 
декількох підстав, то застосовується одна найбільшого розміру. Дві податкові 
соціальні пільги надаються тільки особі, яка має двоє і більше дітей віком до 
18 років (на кожну дитину віком до 18 років) і додатково має ще дитину –
інваліда (на кожну таку дитину віком до 18 років). Щоб скористатися 
податковою соціальною пільгою необхідно обрати одне місце отримання 
доходу і подати до бухгалтерії заяву ( станом на 01.01.2019р  форма не 
встановлена) довільної форми з посиланням на статтю Податкового кодексу 
України, відповідно до якої надається пільга та документи, що підтверджують 
статус пільговика. 
  
 - Стаття 165 пункт.1.47.: 
Не включається до загального оподатковуваного доходу платника податку (не 
оподатковується) сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати), що 
здійснюється за рішенням  професійної  спілки, її об”єднання та/або 
організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на 
користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, 
що не перевищує суми  у розмірі 2690 грн у 2019 р. ( 1921 грн х 1,4 = 2689,40 
грн та округлено до 10 ) 
  



• Стаття 165 пункт 1.22. : 
   - не підлягає оподаткуванню матеріальна допомога на поховання , яка 
надається профспілковою організацією, у будь-якому розмірі. (при 
обов’язковій наявності копії свідоцтва про смерть) 

• Стаття 165 пункт 1.38 : 
-не підлягає оподаткуванню вартість орденів, медалей, 
знаків, кубків, дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються працівники, 
інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів. 
  
     1.5.   Стаття 165 пункт 165.1.39. : 
  
        - не оподатковуються подарунки (а також призи переможцям та призерам 
спортивних змагань) у частині, що не перевищує  (1043,25 грн. у 
2019р.) 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 
місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком 
грошових виплат у будь-якій сумі. 
ДОВІДКА . У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України у 
2019р. , якщо подарунок має вартість більшу за 1043,25 грн, то :          
-  його частина у розмірі 1043,25 грн не оподатковується  
- його частина, яка перевищує 1043,25 грн. оподатковується на загальних 
підставах. 
  
     1.6. Стаття 165 пункт 165.1.35 : 
          - не оподатковується вартість путівок на відпочинок, оздоровлення 
та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України 
платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому 
безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою до 
якої зараховуються профспілкові внески платника податку-члена 
такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або 
за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. 
  
    1.7 .    Стаття 167 «Ставки податку»: 
    У  2019 р. ставка податку на доходи фізичних осіб становить : 
              -  18 % з суми доходів. 
          

2. Опосередкована вартість святкового вечора, організованого для 
усіх членів профспілки (культурно-масова робота), визначена як 
усереднена вартість, не може слугувати показником для визначення 
доходу конкретного члена профспілки, тобто не оподатковується. 
 

3. З 01.04.2015р. затверджено нову Форму № 1ДФ «Податковий розрахунок 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку» (Наказ Міністерства фінансів України № 4 



від 13.01.2015р.), яка подається за квартал, починаючи з 2 кварталу 2015р. 
Документ чинний станом на 01.10.2019р. 
Кодування ознак доходів, які відображаються в Формі № 1-ДФ 
(найбільш поширені у звітності профкомів ): 
 

Код ознаки 
доходу 

  
Назва доходу 

101 Дохід у вигляді заробітної плати 
  
127 

Інші доходи ( не членам зазначеної профспілки, або суми перевищення 
2690 грн )  (Оподатковуються) 

146 Матеріальна допомога на поховання 
  
  
156 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування на території 
України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які 
надаються йому профспілкою або ФСС з ТВП 

  
157 

  
Дохід, виплачений самозайнятій особі ( СПД-ФО на єдиному податку) 

  
  
  
159 

  
Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, 
якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або 
переможці змагань, конкурсів 

  
  
160 

  
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних 
змагань), якщо їх вартість не перевищує 1043,25 грн. ( у 2019 р.) 

  
  
  
  
  
  
167 

  
Сума виплат чи відшкодувань ( крім зарплати), яка здійснюється 
профспілками своїм членам за рішенням професійної спілки не 
більше 2690 грн на рік у 2019 році. (Не оподатковуються) 
  
Якщо виплати не членам зазначеної профспілки ,або перевищують 
2690 грн, то вони оподатковуються і їхня ознака доходу буде 127. 

 

 


