Мінімальний ЄСВ – 1100 грн.,
максимальний – 16500 грн.
Зміни з 01.09.2020
Із зростання мінімальної зарплати 1 вересня відбудеться
збільшення величини бази нарахування ЄСВ.
При цьому, максимальна база нарахування ЄСВ складає 15
розмірів мінімальної зарплати, установленої законом, на яку
нараховують ЄСВ (згідно п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону №
2464).
Починаючи з 01 вересня 2020 року вона складе 75 000 грн. (5000
грн. х 15).
Нагадаємо, що мінімальний страховий внесок – це добуток
мінімального розміру зарплати та розміру ЄСВ, установленого
законом на місяць, за який нараховують зарплату (дохід), та
підлягає він сплаті щомісяця (згідно п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону №
2464). Отже, з вересня 2020 року мінімальний платіж з ЄСВ
складає 1100 грн. (5000 грн. х 22%).
Що стосується розміру ЄСВ для фізичних осіб-підприємців з
01.09.2020, то:
– максимальна сума ЄСВ складе 16 500 грн. (75 000 грн.
х 22%);
– мінімальна сума складе 1100 грн. (5000 грн. х 22%).
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Додатково:

Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2020
Дати опублікування індексів інфляцій у 2020 році

Форми заяв у сфері державної
реєстрації
станом
на
19.05.2020
Міністерством юстиції України черговий раз оновлено
реєстраційні форми для державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Зміни впроваджено Наказом Мінюсту від 19 травня 2020 року
№ 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», зареєстрований в Міністерствіюстиції України 20
травня 2020 року за № 454/34737).
Увага! Оновлені
01.06.2020.

форми

необхідно

використовувати

з

Кількість/види форм скорочено з 24 до 9, котрі згруповані
(як правило)
за видом особи, щодо якої проводяться
реєстраційні дії.
Наводимо посилання для завантаження у форматі Excel:
Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця
Заява щодо державної реєстрації юридичної
громадських формувань та органів влади)

особи

(крім

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади
Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського
формування
Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу

юридичної особи
Заява щодо підтвердження
бенефіціарного власника

відомостей

про

кінцевого

Заява щодо державної реєстрації громадського формування без
статусу юридичної особи
Заява щодо
формування

державної

реєстрації

Заява щодо державної реєстрації
громадського об’єднання

символіки

громадського

всеукраїнського

статусу
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Банківська таємниця в Україні
– це не таємниця
“Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини
першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську
діяльність” можуть отримати на письмовий запит без рішення
суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб,
включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки
відкриті в інших банках” – з повідомлення НБУ.
Згідно постанови №13 від 31.01.2020 порядок розкриття
банківської таємниці приведено у відповідність з прийнятим в
жовтні 2019 року законом “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів” (цим

законом були внесені зміни, зокрема, до статті 62 Закону
України “Про банки і банківську діяльність”, що передбачають
спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить
банківську таємницю).

Хто має право в позасудовий спосіб
отримати інформацію про рух коштів на
банківських рахунках:
Закон України “Про банки і банківську діяльність”
Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками:
… 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Державному бюро розслідувань, Національної поліції,
Національному
антикорупційному
бюро
України,
Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу
стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи
або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за
конкретний проміжок часу;
3-1) органам прокуратури України, Державному бюро
розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у
справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору
доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції – на їх
письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної
юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу
із зазначенням контрагентів;
3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах
його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення
необґрунтованих
активів
та
збору
доказів
їх
необґрунтованості, – на його письмову вимогу щодо рахунків,
вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без

відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної
особи за конкретний проміжок часу із зазначенням
контрагентів.
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30 січня 2020р. облікову
ставку НБУ знижено до 11%
(діє з 31.01.2020)
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити
облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року.
Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики,
щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке
економічне зростання.
Повна версія повідомлення за посиланням

Довідково:

Дати опублікування індексів інфляції у
2020 році
Нагадуємо, в січні 2020 року в Україні також були актуальними
наступні економічні показники:

Мінімальна заробітна плата (міс.) у січні 2020 року
(не змінювалась з 01.01.2020р.)

4723грн.

Розміри МЗП в Україні з 1991 року (зведена таблиця)
Облікова ставка НБУ у січні 2020 року ( з
31.01.2020р.)

11%

Зміни облікової ставки в Україні з 1992 року
(зведена таблиця)
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Додатково:
Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2020рр.
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Токени купити в Чернівцях від Компанії Вікторія

Замовте в нашій Компанії програмне забезпечення
“СОНАТА” -оптимально для подання електронної
звітності!

Відомості про зміни індексів інфляції, основних
макроекономічних показників Ви зможете переглянути на сайті
Компанії Вікторія у наведені строки, – в цій оновлення
публікації, а також слідкуйте за нашими повідомленнями в
стрічці новин Компанії та у мережі FaceBook

Питання заокруглення – поза
компетенцією Держпраці
26.06.2019р. набрала чинності Постанова НБУ «Про вилучення
з готівкового обігу монет дрібних номіналів» № 82 від
20.06.2019р.
Згідно згаданої Постанови, припинено з 01 жовтня 2019 року
обіг монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. У зв’язку з цим
виникли запитання: як виплачувати заробітну плату готівкою,
якщо її розраховано з такими копійками.
Компанією ініційовано запит до Держпраці. Однак, фахівці
Держпраці замість надання відповіді по суті, ухилились від
надання роз’яснень, мотивуючи тим, що питання заокруглення –
це не їх компетенція. Натомість натякаючи, що виплату можна
робити в безготівковий спосіб.
Таким чином, питання виплати заробітної плати з дотриманням
Постанови НБУ «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних
номіналів» № 82 від 20.06.2019р. залишається головним болем
бухгалтерів.
Відповідь Держпраці подаємо нижче.
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