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1. Суть податку та визначення основних термінів 

Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які 

податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з цим 

Законом. 

 Податкова адреса фізичної особи - місце постійного або переважного 

проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку, 

визначене згідно з законодавством. 

Податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший 

відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - 

юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу 

оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести 

податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно 

до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону. 

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом 

підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка 

використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати 

(інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам. 

 Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - 

резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних 

або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на 

додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми 

його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого 

звітного року, у випадках, визначених цим Законом. 

 Працедавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений 

підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької 

діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори 

(контракти) з найманими особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а 

також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на 

фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами. 

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого. 
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Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької 

діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою 

у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. 

 Фізична особа - громадянин України, фізична особа без громадянства або 

громадянин іноземної держави. 

 Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в 

Україні. 

Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Платники податку, об'єкт і база оподаткування 
 

Податок на доходи фізичних осіб – це прямий податок на особисті доходи 

фізичних осіб. Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи:  

- резиденти, які отримують доходи на території України та іноземні доходи; 

- нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження в Україну, крім 

осіб з дипломатичними привілеями та імунітетом відповідно до міжнародних 

договорів, ратифікованих Верховною радою України;  

- податкові агенти. Податковий агент - юридична або фізична особа-резидент 

(його представництво), суб'єкт підприємницької діяльності,  який нараховує, 

утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку. Так 

само він веде облік, подає податкову звітність податковим органам та несе 

відповідальність за порушення податкового законодавства. Особою, яка не є 

податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу 

суб`єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в 

органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну 

професійну діяльність. 

Об'єктом оподаткування резидента є:  

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерелом 

походження з України; 

2) доходи з джерелом походження з України, які підлягають кінцевому 

оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті, наданні);  

3) іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України.  

Об'єктом оподаткування нерезидента є:  

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 2) доходи, які 

підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті, наданні). 

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який 

визначається як різниця загального оподатковуваного доходу (ЗРОД) та податкової 

знижки (ПЗ) такого звітного року:  

                                ЧРНОД = ЗРОД – ПЗ                                              (1) 

Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, що підлягає 

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку 



протягом звітного періоду, який включає: 

1) доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні 

(виплаті, наданні); 

2) доходи, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного 

доходу. Загальний річний оподатковуваний дохід визначається як сума: місячних 

оподатковуваних доходів; іноземних доходів, отриманих платником податку 

протягом року; доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від 

господарської діяльності (відповідно до ст.177 Р. IV Податкового Кодексу); доходів, 

отриманих фізичною особою від проведення незалежної професійної діяльності 

(відповідно до ст. 178 Р. IV Податкового Кодексу). Загальний місячний 

оподатковуваний дохід дорівнює сумі оподатковуваних доходів, нарахованих 

(виплачених, наданих) на користь платника протягом звітного місяця; 

3) доходів, які оподатковуються за іншими правилами. 

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника 

податку, отримані ним як у грошовій, так і у не грошовій формах. 

Під час нарахуванні (отримання) доходів в іноземній валюті база 

оподаткування визначається шляхом перераховування таких доходів у гривні за 

курсом НБУ, що діє на момент одержання таких доходів.  

Піід час нарахування (надання) доходів у негрошовій формі базою 

оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, 

помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:  

                                  К = 100/(100 - СП),                                                (2) 

де СП - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх 

нарахування.  

За такою ж формулою визначається база оподаткування для сум надмірно 

витрачених платником податку коштів на відрядження або підзвіт, а так само 

підзвітних сум, не повернутих у строк.  

При нарахуванні доходів у формі заробітної плати база оподаткування (БОзп) 

визначається як нарахована сума зарплати (ЗПн) зменшена на суму утримань 

єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (УЄСВ), 

страхових внесків до Накопичувального фонду (УНФ), а у випадках, передбачених 

законом, - обов`язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду 



(УНПФ), які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати 

працівника, а також на суму податкової соціальної пільги (ПСП), якщо платник 

податку має на це право: 

             БОзп =  ЗПн - УЄСВ – УНФ – УНПФ – ПСП                         (4.3) 

Ставка утримань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування з 1.01.2011 р. для основних категорій працівників становить: для 

найманих працівників, які працюють за трудовими договорами – 3,6 % від 

нарахованої заробітної плати; для осіб, які виконують роботи (послуги) за цівільно-

правовими договорами на підприємствах, установах, організаціях або у фізичних 

осіб-підприємців, чи в осіб, які забезпечують собі роботою самостійно, - 2,6 % від 

винагородження за цівільно-правовими договорами. Ставки утримань єдиного 

внеску за цими та  іншими категоріями платників приведені у Законі України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку включаються:  

1) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку 

відповідно до умов трудового договору (контракту);  

2) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику 

податку відповідно до умов цивільно-правового договору;  

3) доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, доходи у вигляді 

сум авторської винагороди, плати за надання права на користування або 

розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, 

літератури або іншими нематеріальними активами), роялті;  

4) частина доходів від операцій з майном;  

5) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду;  

6) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних 

оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у 

звітному періоді платником податку або нарахований органом державної податкової 

служби;  

7) сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим 

договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що 



становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими 

минув строк позовної давності; дохід у вигляді позитивної різниці між сумою 

коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації його 

заставленого майна при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у 

зв'язку з невиконанням платником своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), 

та сумою фактично сплачених платником зобов'язань, і сумою, що утримана 

фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат  згідно з таким  

договором. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх 

у річній податковій декларації;  

8) дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, які нараховуються у вигляді 

акцій, часток, паїв, емітованих юридичною особою-резидентом, якщо нарахування 

не змінює пропорції участі всіх власників у статутному фонді емітента), виграшів і 

призів (крім, виграшів та призів у державну грошову лотерею у розмірах, що не 

перевищує 50 мінімальних заробітних плат), процентів (крім процентів на цінні 

папери Міністерства фінансів України; процентів на поточні банківські рахунки, за 

якими здійснюються виключно виплати заробітної плати та соціальні виплати);  

9) інвестиційний прибуток платника податку від операцій з цінними паперами, 

деривативами та корпоративними правами в інших, ніж цінні папери, формах (крім 

отриманих процентів на цінні папери Міністерства фінансів України; доходу 

внаслідок відчуження корпоративних прав в процесі приватизації в обмін на 

приватизаційні сертифікати відповідно до закону, а також доходу, отриманого 

внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі та отриманих майнових 

паїв у процесі приватизації);  

10) дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у 

межах, що оподатковується;  

11) сума надміру витрачених отриманих платником коштів на відрядження або 

під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки  

12) кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником як хабар, 

викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які 

визначені обвинувальним  вироком суду; 



13) доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих 

платником: внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та 

сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду; від інших осіб 

внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді 

фінансування будівництва та сумою коштів, внесених платником податку до такого 

фонду за цим договором;  

14) дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або 

немайнової (моральної) шкоди, крім: 

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, 

завданих латнику податку внаслідок заподіяння матеріальної шкоди, шкоди життю 

та здоров'ю; 

б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним 

договірного зобов'язання; 

в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету 

(цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру 

сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування;  

г) суми втрат, заподіяних платнику податку неконституційними актами або 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання слідства, 

прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку;  

15) сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або 

пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами: 

довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення; 

пенсійного вкладу; довірчого управління, укладеними з учасниками фондів 

банківського управління;  

16) сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, 

внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою-резидентом 

за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються: 

а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за 

такими договорами; 

б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку; 



в) роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового 

страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, 

якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої роботодавцем суми заробітної плати 

платнику протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься 

страховий платіж або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського 

управління, але не більш як сума розміру місячного прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень у розрахунку за 

місяць за сукупністю таких внесків;  

17) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, 

колі такі доходи  не включаються в оподатковуваний дохід) у вигляді:  

а) вартості використання житла, інших об'єктів майна, наданих платнику 

податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, 

крім випадків, коли це зумовлено виконанням платником податку трудової функції 

відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами 

колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах;  

б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником  податку, 

крім випадків, визначених Податковим Кодексом для оподаткування прибутку 

підприємств.  

в) вартості безоплатно отриманих платником податку послуг домашнього 

обслуговуючого персоналу: послуг з побутового обслуговування фізичної особи 

(членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи), включаючи 

ремонт або спорудження об'єктів майна, що належить таким особам або 

використовується ними;  

г) суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат 

платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за 

рахунок   бюджету або звільняються від оподаткування;  

ґ) суми безповоротної фінансової допомоги;  

д) суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його 

самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення 

строку позовної давності;  



е) вартості (за звичайною ціною) безоплатно отриманих товарів (робіт, 

послуг), а також суми знижки звичайної ціни товарів (робіт, послуг), індивідуально 

призначеної для такого платника податку.  

18) інші доходи, крім тих, що не включаються в оподатковуваний дохід.  

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку не включаються такі доходи:  

1) сума державної та соціальної матеріальної допомоги: державної допомоги у 

вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг, житлових 

та інших субсидій (дотацій, компенсацій); винагород і страхових виплат платнику 

податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту 

інвалідів та ін.;  

2) сума отриманих платником податку доходів, у вигляді процентів на цінні 

папери, емітовані Міністерством фінансів України;  

3) сума відшкодування платнику податку розміру шкоди внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

4) сума виплат чи відшкодувань при наданні благодійної допомоги (крім 

заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими 

договорами:  

а) творчими спілками їх членам;  

б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів 

благодійної допомоги;  

в) виплат на користь отримувачів іншими неприбутковими організаціями 

(крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та 

благодійними фондами України (крім виплат або відшкодувань членам керівних 

органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам)  

г) сума щорічних виплат переможцям Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика;  

5) сума внесків на обов'язкове страхування платника податку інших, ніж 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;  

6) сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця;  



7) сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, 

передбачених законом, обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного 

фонду та фонду банківського управління;  

8) вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування (молока або 

рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води), мийних і 

знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, взуття та інших засобів 

індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку 

відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу 

та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, 

який перебуває з ним у трудових відносинах;  

9) сума грошового або майнового утримання чи забезпечення 

військовослужбовців строкової служби відповідно до закону, яка виплачується з 

бюджету чи бюджетною установою;  

10) кошти, отримані платником податку на  відрядження або під звіт;  

11) вартість гарантійної заміни товарів, а також грошова компенсація вартості 

товарів платнику в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій 

продавцем здійснювати їх  гарантійне обслуговування (заміну) протягом 

гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів;  

12) кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять 

платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності 

подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за 

добровільним рішенням сторін;  

13) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або 

за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів нерезидентом, 

якщо інше не встановлено міжнародними договорами, узгодженими Верховною 

Радою України;  

14) кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), 

отримані платниками податку як дарунок, якщо вартість дарунків (а також призів 

переможцям та призерам спортивних змагань) не перевищує 50 % однієї мінімальної 

заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного 

податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі; 

15) сума надміру сплачених грошових зобов'язань, страхових внесків з 



бюджетів (державних цільових страхових фондів), бюджетного відшкодування під 

час застосування права на податкову знижку, що повертається платнику податку;  

16) дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій 

(часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом за умови, що нарахування 

не змінює пропорцій (часток) участі всіх власників у статутному фонді емітента, та 

в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну 

вартість нарахованих дивідендів;  

17) кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на 

лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів 

благодійної організації або його роботодавця за наявності відповідних підтвердних 

документів, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий 

профілактичний огляд працівника, крім витрат, що компенсуються виплатами з 

фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;  

18). вартість вугілля та вугільних брикетів (в тому числі компенсація їх 

вартості), безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що 

встановлюються Кабінетом Міністрів України:  

19) сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру 

місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої 

фізичної особи за умови, що така особа уклала з ним письмовий договір (контракт) 

про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення 

навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три 

роки;  

20) кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на 

поховання платника податку:  

а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом 

України, територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту 

населення, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України або професійною спілкою;  

б) роботодавцем померлого платника податку за  його останнім місцем роботи 



у розмірі,  що не перевищує  подвійний розмір місячного прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Сума перевищення 

остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання);  

21) вартість одягу, взуття, сума грошової допомоги, що надаються дітям-

сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування у порядку і розмірах, 

визначених Кабінетом Міністрів України;  

22) доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської 

продукції, вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в 

розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого 

селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої 

в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), 

ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Отримувач таких 

доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у 

джерела його виплати без сплати податку;  

22) сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну 

сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів. 

Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт чорних та дорогоцінних 

металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов'язана 

утримати податок із суми такої виплати за встановленою ставкою;  

23) сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту 

військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище 

розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до 

найближчих 10 гривень. Сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її 

нарахування (виплати) за ставками 15 %, 17 %;  

24) сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, 

отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, 

іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних 

пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання умов, визначених 

підпунктом 165.1.27 Податкового Кодексу;  



25) сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх 

частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором 

довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій, сума 

пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати 

за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з 

учасником фонду банківського управління; 

26) основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи 

небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума 

кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії  договору);  

27) сума виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, 

поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та 

державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі 

державні цінні папери: облігації  Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., 

облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 р., державні казначейські 

зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження 

громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього 

Укрдержстраху протягом 1992-1994рр.;  

28) основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку 

іншим особам, яка повертається йому, основна сума  поворотної  фінансової  

допомоги,  що отримується платником податку;  

29) прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який не 

підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями Податкового Кодексу;  

30) сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного 

жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи 

бюджетною установою;  

31) вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у 

власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а 

також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, 

яка надається платнику податку відповідно до законодавства; 

32) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування 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;  

33) дохід фізичної особи-підприємця, з якого сплачується єдиний податок 

згідно із спрощеною системою оподаткування;  

34) сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації 

(перепідготовкою) платника податку згідно із законом;  

35) вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими 

відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, 

конкурсів;  

36) сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження ним 

корпоративних прав у власність в обмін на приватизаційні компенсаційні 

сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до 

установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в 

обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також 

сума доходу, отриманого ним внаслідок відчуження земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами 

безоплатної передачі відповідно до статті 121 Земельного кодексу України та 

майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації;  

37) доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки,  а якими на 

користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати стипендій, 

пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат;  

38) суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями 

інвалідів та їх спілками платникам податку-учасникам конгресів, симпозіумів, 

зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, 

реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які 

провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, 

харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку;  

39) сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті 

застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої 

особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або 

дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 



батьківського піклування;  

40) сума майнового та немайнового внеску платника податку до юридичної 

особи-емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права;  

41) вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля 

лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних 

лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України);  

42) сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в  

розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої 

встановлюється законом;  

43) сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та 

відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними 

спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує розміру 

місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, 

установлені загальними зборами членів профспілки;  

44) дохід від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом 

сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу, 

отриманих членом сільськогосподарського виробничого кооперативу, членом якого 

є виключно фізичні особи, що здійснює виробництво сільськогосподарської 

продукції, а саме молока та м'яса, з використанням земельних ділянок членів, 

наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було 

збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок), ведення садівництва індивідуального будівництва за умови 

використання праці виключно членів такого кооперативу; 

45) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше 

одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або 

їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на 

якій розташовані такі об`єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, 

розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не 

перевищує норми безоплатної передачі землі відповідно до статті 121 Земельного 



кодексу України та за умови перебування такого майна у власності платника 

податку понад три роки; 

46) кошти, сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані на території 

України або за її межами у період проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 р. з футболу, зокрема у вигляді заробітної плати, 

відшкодування видатків та добових (крім резидентів України незалежно від їх участі 

в проведенні чемпіонату): 

- представникам або посадовим особам асоціацій-членів УЄФА; 

- членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті; 

- фізичним особам, акредитованим УЄФА. 

47) інші доходи, які згідно з Податковим кодексом не включаються до складу 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Податкові соціальні пільги 
 

Право на податкову соціальну пільгу має платник податку, який отримує 

доходи протягом місяця від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших 

прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), 

якщо нарахована заробітна плата за місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру 

місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. 

Такий платник податку має право на зменшення суми загального місячного 

оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 

заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, з урахуванням встановленої 

категорії платників та відповідного розміру соціальної пільги (табл. 1): 

                             БОзп = ЗПн – Утримання – ПСП,                            (1) 

де ЗПн - нарахована сума заробітної плати; 

     ПСП - податкова соціальна пільга. 

 Таблиця 1 – Перелік та розмір податкових соціальних пільг (відповідно 

до п. 169.1 Податкового Кодексу України) 

№ 
п

/п 

Розмір пільги Категорії платників 

1 2 3 

1 До 31.12.2014 р. – в 
розмірі 50%, з 
01.01.2015 р. – 100%  
від місячного 
прожиткового 
мінімуму для 
працездатних осіб на 
початок звітного 
податкового року 

Будь-який платник податку, крім категорій, визначених пунктами 2,3,4 цієї 
таблиці. 

2 100% від суми пільги, 
визначеної пунктом 1 
у графі 2 

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років у 
розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, 
який дає право на отримання пільги одному з батьків, визначається як 
добуток суми розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної 
особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та 
округленого до найближчих 10 гривень, і кількості дітей 

3 150% від суми пільги, 
визначеної пунктом 1 
у графі 2 

а) одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник у 
розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; 
б) особа, яка утримує дитину–инвалида у розрахунку на кожну таку дитину 
віком до 18 років; 
в) особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
віднесена до 1 або 2 категорії; 
г) учень, студент, аспірант, ординатор, ад`юнкт; 
ґ) інвалід 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, 
визначених підпунктом «б» пункту 4 у графі 3; 
д) особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав 
переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; 
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої 



світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених 
підпунктом «б» пункту 4 у графі 3. 

4 200% від суми пільги, 
визначеної пунктом 1 
у графі 2 

а) Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці 
або повний  кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, 
нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»; 
б) учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка в той 
час працювала в тилу, та є інвалідом  1 або 2 групи, з числа учасників 
бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, 
на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; 
в) особа, яка є колишнім в`язнем концтаборів, гетто та інших місць 
примусового утримання під час Другої світової війни або особою, 
визнаною репресованою чи реабілітованою; 
г) особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під 
час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані 
війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її 
союзниками; 
ґ) особа, яка перебувала на блокадній территорії колишнього Ленінграда 
у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. 

 

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної 

пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга, що 

передбачає найбільший розмір. Податкова соціальна пільга застосовується до 

нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки 

за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю 

заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги та 

документи, що підтверджують таке право та дозволяють встановити розмір пільги 

(для платника, який має право на застосування  податкової соціальної пільги, 

більшої, ніж передбачена у пункті 1 табл. 4.1). Перелік таких документів та порядок 

їх подання визначає Кабінет Міністрів України. Податкова соціальна пільга для 

державних службовців застосовується без подання відповідних заяв, але з поданням 

підтвердних документів для встановлення розміру пільги. 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного періоду отримує 

одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) 

забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад`юнктів, 

військослужбовців, що виплачуються з бюджету; 

- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а 

також незалежної професійної діяльності. 

Якщо податкова соціальна пільга застосовується без підстав під час отримання 

платником податку інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця 



або за кількома місцями отримання доходів, то такий платник податку втрачає право 

на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу, 

починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в 

якому право на застосування пільги відновлюється..  

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної 

пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із 

зазначенням місяця, колі відбулося таке порушення. На підставі цього кожний 

роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати та штраф у розмірі 

100 % суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу платнику, а у разі 

недостатності – за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу 

не буде утримана податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі 

суми включаються до річної податкової декларації платника податку. Право на 

застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що 

настає за місяцем, в якому сума недоплати та штраф повністю погашаються. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Податкові ставки 
 

Ставки оподаткування за податком на доходи фізичних осіб регулюються Ст. 

167, пп. 170.3.1, 170.4, 170.5.3, 173.1, 173.2, 173.6, 174.2.2, 174.2.3 та ін. Податкового 

кодексу України.  

Податковим кодексом залежно від видів доходів платника податків 

встановлені такі податкові ставки (табл. 2): 15 %  (базова) та 17 %; 0 %; 1%;  5 %; 10 

%; 30 %. 

Таблиця 2 – Ставки оподаткування (відповідно до Податкового кодексу 

України) 

 

№п/п Податкові 
ставки 

Види доходів платників податку 
 

1 2 3 

1 15% 
(базова) 

1.1 а) одержані доходи, крім тих, за якими встановлені інші ставки 

(визначені пунктами 2-7 цієї таблиці), в т.ч., але не виключно: заробітна 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати і 

винагороди платнику у зв`язку з трудовими відносинами та цивільно-

правовими договорами, виграш у державну та недержавну лотерею, виграш 

гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри; 

1.2 б) грошові виграші у спортивних змаганнях, крім винагород 

спортсменам-чемпіонам України, призерам спортивних змагань 

міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам (що не включають у 

оподатковуваний дохід); 
в) вартість дарунків на користь та вартість об`єкта спадщини, що успадковується 
спадкоємцем-резидентом від спадкодавця-нерезидента; вартість дарунків на користь 
та об`єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-
резидента; 
г) іноземні доходи; 
ґ) дохід від продажу (обміну) об`єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними 
особами-нерезидентами. 

2 17% Застосовується до доходів, визначених підпунктом «а» пункту 1 цієї таблиці, якщо 
загальна сума таких доходів, отриманих платником податку у звітному податковому 
місяці, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 
на 1 січня звітного податкового року. За ставкою 17% оподатковується сума 
перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%. 

 

3 0% а) вартість дарунків на користь та вартість об`єктів спадщини, що успадковуються 
членами сім`ї спадкодавця першого ступеня споріднення; 
б) вартість дарунків на користь та вартість об`єктів спадщини, що успадковується 
інвалідом 1 групи або дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського 
піклування, у вигляді об`єкта нерухомості, об`єкта рухомого майна, готівки або 
коштів на рахунках у банках і небанківських фінансових установах (у тому числі 
депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонди операцій з 
нерухомістю); 
в) вартість дарунків на користь та вартість об`єктів спадщини, що успадковується 
дитиною-інвалідом, у вигляді об`єкта нерухомості, об`єкта рухомого майна 
г) грошові заощадження, що успадковуються спадкоємцем, які: поміщені до 2 січня 
1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що 
діяли на території України, а також у державні цінні папери  (облігації Державної 
цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації Державної внутрішньої виграшної 
позики 1982 р., державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного 
банку СРСР); поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього 
Укрдержстраху протягом 1992-1994 рр., погашення яких не відбулося. 

4 1% Дохід, отриманий від продажу одного з об`єктів рухомого майна у вигляді легкового 
автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного 



податкового року 

5 5% а) вартість дарунків на користь та вартість об`єктів спадщини, що успадковуються 
спадкоємцями, які не є членами сім`ї спадкодавця першого ступеня споріднення; 
б) нараховані проценти або дисконтний дохід за поточним або депозитним 
(вкладним) рахунком, за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, за вкладом 
(депозитом) члена кредитної спілки (з 01.01.2015 р.); доходи у вигляді дивідендів; 
дохід на розміщені активи, який виплачується компанією, що управляє активами 
інституту спільного інвестування; дохід за іпотечними облігаціями та іпотечними 
сертифікатами; проценти або дисконтний дохід, отриманий власником облігації від їх 
емітента; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий 
платником внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів такого фонду;  
в) дохід, отриманий платником  від продажу звітного податкового року більш як 
одного з об`єктів нерухомості (незавершеного будівництва),  
в) дохід від продажу (обміну) об`єкта рухомого майна протягом звітного податкового 
року, крім випадку продажу одного з об`єктів рухомого майна у вигляді легкового 
автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного 
податкового року (що оподатковується за ставкою 1%). 

6 10%  Доходи в формі заробітної плати працівників за Списком № 1, затвердженим 
Кабінетом Міністрів України: шахтарів, які видобувають вугілля, залізну руду, руди 
кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди; працівників 
шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день 
та 50% і більше робочого часу на рік; працівників державних воєнізованих 
рятувальних служб. 

 

7 30% Виграш і приз, крім визначених в підпунктах «а» та «б» пункту 1 цієї таблиці (що 
оподатковуються за ставкою 15%)  
 

 

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються 

(виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за ставками, 

визначеними для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених у табл. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Податкова знижка 
 

Податкова знижка - це сума фактично здійснених платником податку-

резидентом  протягом звітного року витрат, які він має право включити у зменшення 

оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року. До податкової 

знижки включаються витрати, підтверджені відповідними платіжними та 

розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними 

чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують 

продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених 

документах повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк 

їх продажу (виконання, надання). Підстави для нарахування податкової знижки із 

зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річної 

податкової декларації. 

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 

наслідками звітного податкового року, включає: 

1) частину суми процентів, сплачених платником податку за користування 

іпотечним житловим кредитом відповідно до статті 175 Податкового Кодексу;  

2) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді 

пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не 

перевищує 4 % суми його загального оподатковуваного доходу звітного року;  

3) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для 

компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника 

податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує 

заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового 

року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень в розрахунку на 

кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання 

протягом звітного податкового року;  

4) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони 

здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або 

члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків 

(донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного 

призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, 



сплачених платником податку-інвалідом, на користь протезно-ортопедичних 

підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з 

реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику 

податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з 

фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім:  

а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне 

протезування, не пов'язаних з медичними показаннями, водолікування та 

геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;  

б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та 

гальванопластики;  

 в) абортів (крім тих, які проводяться за медичними показаннями або коли 

вагітність стала наслідком зґвалтування);  

г) операцій із зміни статі;  

ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних 

захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування);  

д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;  

е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості 

медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України;  

5) суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових 

внесків, страхових премій) та  пенсійних внесків страховику-резиденту, 

недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами 

довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за 

пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на 

банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки 

учасників фондів банківського управління як платника податку, так і членів його 

сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з 

повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір 

страхування):  

а) відносно платника податку - розміру місячного прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень;  



б) відносно члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або - 

50 % розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 

встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та 

округленого до найближчих 10 гривень  в розрахунку на кожного застрахованого 

члена сім'ї;  

6) суму витрат платника податку на:  

- оплату допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що 

дорівнює третині доходу у  вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;  

- оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, 

включаючи сплату державного мита;  

7) суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням 

власного транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного 

сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів 

біопалива;  

8) суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво 

(придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного 

житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.  

Податковим кодексом встановлені такі обмеження права на нарахування 

податкової знижки: 

- податкова знижка може бути надана  виключно резиденту, який має 

реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - 

фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила 

про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у 

паспорті;  

- загальна сума нарахованої платнику податку в звітному податковому році 

податкової знижки не може перевищувати суми річного загального 

оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, яка 

зменшена на суму утримань із заробітної плати та на розмір податкової соціальної 

пільги за її наявності;  



- якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової 

знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові 

роки не переноситься.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Порядок нарахування, утримання та сплати податку 
 

Особами, відповідальними за утримання (нарахування) та сплату 

(перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є: 

1) з доходів у вигляді заробітної плати – роботодавець, який виплачує доходи 

на користь платника податку та виконує функції податкового агента; 

2) з інших доходів: 

а) податковий агент – для оподатковуваних доходів з джерел їх походження в 

Україні; 

б) платник податку – для іноземних доходів та доходів, які виплачуються 

особами, звільненими від обов`язків нарахування, утримання або сплати 

(перерахування) податку до бюджету. 

 Якщо оподатковуваний доход нараховується (виплачується, надається) на 

користь платника податку податковим агентом, то податковий агент зобов'язаний 

утримувати податок із суми такого доходу і за його рахунок, використовуючи 

відповідну податкову ставку. Податок сплачується (перераховується) до бюджету 

під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки 

приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного 

подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Якщо 

оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується з каси 

податкового агента, податок сплачується протягом банківського дня, що настає за 

днем нарахування (виплати, надання).  

Якщо окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають 

оподаткуванню під час нарахування чи виплати, але не є звільненими від 

оподаткування, платник податку зобов`язаний самостійно включити суму таких 

доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію 

з цього податку. 

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим 

агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити ці доходи до загального 

річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками 

звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів: 

Платник податку зобов`язаний подавати річну декларацію про майновий стан і 

доходи (податкову декларацію). Обов`язок платника щодо подання декларації 



вважається виконаним, якщо він отримує доходи: виключно від податкових агентів; 

від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному підсвіченні 

договорів, за якими був сплачений податок. 

Від обов'язку подання податкової декларації звільняються платники податку, 

які:  

 - є неповнолітніми або недієздатними особами і перебувають на повному 

утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець 

звітного податкового року;  

- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до 

позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав 

станом на  кінець граничного строку подання декларації;  

- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;  

- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного 

податкового року;  

Податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою 

особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке 

заповнення. Обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені 

платника податку покладається на таких осіб:  

- опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою 

особою або особою, визнаною судом недієздатною;  

- спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, 

отриманих протягом  звітного податкового року платником податку, який помер;  

- державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо 

забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в 

установленому порядку банкрутом. 

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце 

проживання, зобов'язані подати до органу державної податкової служби податкову 

декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Орган державної 

податкової служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової 

декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату 

належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність 



податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органів митного контролю 

під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.  

Інші платники податку мають подати декларацію до 1 травня року, що настає 

за звітним. Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за 

звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею 

податковій декларації. Сума, що має бути повернена платнику податку, 

зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному 

банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, 

протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, 

що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які 

провадить незалежну професійну діяльність 
 

Доходи фізичних осіб-підприємців, отримані протягом календарного року від 

провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками 15 %, 17 %.  

Об'єктом оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців є чистий 

оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом 

(виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими 

витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця. 

До витрат і доходу не включаються суми податку на додану вартість, що входять до 

ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг), якщо фізична особа - 

підприємець зареєстрований як платник податку на додану вартість. 

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать 

документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва 

(обігу).  

Не належить до витрат фізичної особи-підприємця вартість придбаного 

рухомого і нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації, у разі якщо таке 

майно придбано до державної реєстрації фізичної особи-суб'єктом підприємницької 

діяльності та/або не використовується в такій діяльності.  

Фізичні особи-підприємці подають до органу державної податкової служби 

податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами 

календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного податкового періоду. В декларації також зазначаються 

авансові платежі з податку на доходи, які розраховуються підприємцем самостійно, 

але не менш як 100 % річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий 

рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 % щокварталу (до 15 

березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада). В декларації, поряд з 

доходами від підприємницької діяльності, мають зазначатися інші доходи з джерел 

їх походження з України та іноземні доходи.  

Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані протягом року або перейшли із 

спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи 

сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають 



податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така 

діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Платники 

податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки (до 15 березня, до 15 

травня, до 15 серпня і до 15 листопада),  що настануть у звітному податковому році. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік 

здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній 

податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на 

доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального 

підтвердження факту їх сплати. Надмірно сплачені суми податку підлягають 

зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню 

платнику податку в порядку, передбаченому Податковим Кодексом. У разі якщо 

фізична особа-підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження 

підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі 

доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для 

платників податку - фізичних осіб. Фізична особа-підприємець вважається 

податковим агентом працівника-фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, 

цивільно-правових відносинах, або будь-якої іншої фізичної особи щодо будь-яких 

оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої 

особи.  

Під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від 

операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт 

господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на 

доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, який отримує 

такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта 

підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування 

(виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з 

цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини  за  таким  

договором фактично  є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до 

працівника чи роботодавця відповідно.  

Фізичні особи-підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та 

мати підтверджуючі документи щодо походження товару, застосовувати 

реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про 



застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг».  

Фізичні особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, 

зобов'язані стати на облік в органах державної  податкової служби за місцем свого 

постійного проживання як самозайняті особи та отримати свідоцтво про таку 

реєстрацію.  

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження 

незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками 15 %, 17 %.  

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця 

між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для 

провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання 

свідоцтва особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом 

оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат. 

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову 

декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників 

податку на доходи фізичних осіб. Остаточний  розрахунок податку на доходи 

фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно 

з даними, зазначеними в податковій декларації. Під час виплати суб'єктами 

господарювання-податковими агентами, фізичним особам, які провадять незалежну 

професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, 

податок на доходи у джерела виплати не утримується  в разі надання такою 

фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий облік. Це  правило не 

застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної  роботи 

та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким 

встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до 

працівника чи роботодавця. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Фінансова відповідальність 
 

Фінансово відповідальними за порушення норм податкового законодавства є 

фізичні особи: 

 при порушенні правил нарахування, утримання та сплати до бюджету 

податку з доходів платника податку, що здійснюються особами, визнаними 

податковими агентами; 

 при порушенні правил сплати податку з чистого річного оподатковуваного 

доходу платника податку. 

Особами, відповідальними за погашення суми податкового зобов'язання або 

податкового боргу з цього податку, є: 

•  при нарахуванні податку особою, на яку покладається відповідальність за 

таке нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету - 

податковий агент; 

•  при нарахуванні  податку податковим  органом  на  підставі поданої 

декларації - платник цього податку; 

•  при самостійному нарахуванні  податку  його платником  -платник. 

Коли податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника 

податку не здійснює нарахування, утримання або сплати (перерахування) цього 

податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або 

податкового боргу, що виникає внаслідок таких дій, покладається на такого 

податкового агента. При цьому платник податку - одержувач таких доходів 

звільніться від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань податкового 

боргу. Особою, яка несе відповідальність за неповне або несвоєчасне повернення 

суми, надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на 

податковий кредит, є: 

• податковий орган, який порушує строки подання розрахунку такої суми або 

занижує її розмір; 

• орган Державного казначейства України, що порушує строки такого 

повернення або занижує його розмір. 

За    неповне    або    несвоєчасне    повернення   суми    надміру сплаченого 

податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, на користь 



платника податку сплачуються штрафи. Нарахування таких штрафів самостійно 

здійснюється органом Державного казначейства України у порядку,   встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Повернення суми надмірно сплаченого податку, у тому 

числі, внаслідок застосування права на податковий кредит, та штрафів здійснюється 

органом державного казначейства за рахунок доходів бюджету, до якого 

зараховується такий податок. 

Коли штрафні (фінансові) санкції застосовуються внаслідок наявності причин,  

така сума стягується у  безспірному порядку з бюджетного   рахунку,   призначеного 

для утримання   відповідного податкового органу. У разі, коли особи, що зобов'язані 

цим пунктом нести відповідальність за неповне або несвоєчасне надання платнику 

податку бюджетного  відшкодування, не здійснюють зазначене відшкодування  (його   

частини), то платник податку має право оскаржити їх дії (бездіяльність) у суді 

(господарському суді) без попередньої сплати державного мита у зв'язку з поданням 

позовної заяви (скарги).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Податкова звітність 
 

Згідно із част. «д» пп. 176.2 ПКУ податкові агенти зобов’язані: 

подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації 

податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий 

період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним 

податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) 

на користь платників податку і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що 

утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. 

Така декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи 

платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. 

Наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. №58 затверджено форми: 

 Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб; 

 Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб 

за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (додаток до Податкової 

декларації з податку на доходи фізичних осіб).. 

Раніше потрібно було подавати лише розрахунок за формою 1ДФ і лише для 

тих, хто робив відповідні нарахування та виплати. 

Відтепер податкову декларацію потрібно подавати щомісячно, а розрахунок - 

як і раніше, щоквартально. Але подавати незалежно від того, виплачувались чи ні 

доходи платникам податку за місяць та квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Облік з прибуткового податку з громадян  
 

Облік розрахунків з бюджетом по податку на доходи з фізичних осіб ведуть на 

субрахунку 641 "Розрахунки за податками". 

По кредиту субрахунку 641 відображається сума нарахованих платежів до 

бюджету, за дебетом - сплата податку до бюджету. Суми цього податку 

відображуються в розрахунково-платіжній відомості у розділі "Виплати та 

утримання". Розрахунково-платіжна відомість є реєстром аналітичного обліку. 

У розрахункове - платіжній відомості сума податку на доходи з фізичних осіб 

визначена з кожного працівника підприємства, а також визначений загальний розмір 

платежу до бюджету. 

Підприємства, установи й організації всіх форм власності по закінченню 

кожного місяця, але не пізніше терміну одержання в установах банків коштів на 

сплату належних сум працівникам, зобов'язані перераховувати до бюджету суми 

нарахованого й утриманого податку за минулий місяць. Одночасно з падінням 

грошових чеків на отримання коштів підприємства подають до установи банку 

платіжні доручення на перерахування до бюджету отриманих сум податку на доходи 

з фізичних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Питання для самоконтролю 

 
1. Надайте тлумачення основних термінів з даної теми. 

2. Що  є об'єктом  оподаткування  податком  з доходів фізичних осіб? 

2. Соціальні   пільги     з    податку  на доходи фізичних осіб передбачені   

законодавством. 

3.  Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб. 

4. Який порядок нарахування та сплати податку з доходів не за місцем 

основної роботи? 

         5. До якої відповідальності притягуються платники податку за    порушення 

податкового законодавства? 

6. Як ведеться облік  податку з громадян у роботодавців? 

7. Який зміст податкового кредиту? 

 


