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Тетяна ПОЛЯКОВА, консультант із питань бухгалтерського обліку 
та оподаткування

КОЛИ ТА ЯК ПОТРІБНО ІНДЕКСУВАТИ АЛІМЕНТИ?

Утримання аліментів із зарплати деяких пра-
цівників – справа буденна. Практично кожний 
бухгалтер із цією темою знайомий, проте пере-
важно з утриманням аліментів у відсотковому 
відношенні до зарплати. Такі аліменти не індек-
суються.

А що робити, якщо суд виніс постанову про утри-
мання аліментів у фіксованій сумі? Начебто тоді 
все ще простіше: бухгалтер знає суму, яку необ-
хідно утримувати щомісячно.

Але! Не варто забувати про один важливий мо-
мент: аліменти у фіксованій сумі підлягають 
індексації. Так, так, так! Саме індексації – на 
підставі ст. 2 Закону від 03.07.91 р. № 1282-XII 
«Про індексацію грошових доходів населення» 
(далі – Закон), а також на підставі п. 104 Порядку 
проведення індексації грошових доходів населен-
ня, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. 
№ 1078 (далі – Порядок № 1078).

Більш того, п. 104 Порядку № 1078 передбачено, 
що обчислення індексу споживчих цін (далі – 
ІСЦ) для індексування аліментів, визначених су-
дом у твердій грошовій сумі, починається з міся-
ця, у якому призначено аліменти.

Для аліментів, призначених до червня 2016 року, 
обчислення ІСЦ здійснюється з дня набуття чин-
ності Закону від 17.05.16 р. № 1368-VII, тобто 
з червня 2016 року. Розберемо цей нюанс на при-
кладі.

Приклад 

На підприємство прийшли три постанови про 
утримання аліментів. Для зручності зіставлен-
ня даних припустимо, що всі наші платники 
аліментів обіймають однакову посаду з од-
наковим окладом і зобов'язані виплачувати 
аліменти на одну дитину. 

Докладніша інформація наведена в таблиці.

Артюхов А. А. Бондаренко Б. Б. Вертухай В. В.
Суд виніс рішення про стягнення алі-
ментів у твердій грошовій сумі 1 109 
грн починаючи із січня 2014 року 

Суд виніс рішення про стягнення 
аліментів у твердій грошовій сумі 
2 100 грн починаючи з березня 
2017 року

Суд виніс р іш ення пр о с тяг-
нення аліментів в законодав-
чо гарантованій сумі починаючи 
з березня 2017 року

Дитина 2004 року народження
У грудні 2019 року працівникові нараховано зарплату в сумі 5 000 грн
Сума податків до утримання із зарплати (19,5 %) – 975 грн

Утримання (аліменти + індексація аліментів)
Аліменти = 1 109 грн.
Індексація аліментів = 403,68 грн

Аліменти = 2 100 грн.
Індексація аліментів = 476,70 грн

Аліменти = 2 012,50 грн.
Індексація аліментів = 0,00

Базовий період для індексації алі-
ментів – червень 2016 року

Базовий період для індексації алі-
ментів – березень 2017 року

А ліменти у відсотковому від-
ношенні до зарплати індексації 
не підлягають!

Коефіцієнт індексації – 36,4 Коефіцієнт індексації – 22,7
Сума аліментів, що підлягає індекса-
ції, – 1 109 грн

Сума аліментів, що підлягає індек-
сації, – 2 100 грн

Індексації підлягає сума аліментів у межах розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб
Важливий нюанс! Розмір аліментів у твердій грошовій сумі разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50 % 
грошового доходу платника аліментів (абзац третій п. 104 Порядку № 1078). Якщо, звичайно, такий платник не напише 
заяву на утримання аліментів, у т. ч. й індексації, у більшій сумі.
Таким чином, для Бондаренко Б. Б. сума аліментів разом з індексацією не повинна перевищувати 2 500 грн. 
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