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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 13.03.2017 р. N 5003/6/99-99-13-02-03-15

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування окремих видів доходів та в межах
компетенції повідомляє.

  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно
до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи - резидента є
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

  

Відповідно до пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (у редакції, яка діяла до набрання
чинності Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (далі -
Закон N 1797)) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включалися кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на
лікування та медичне обслуговування платника податку, у тому числі, але не виключно,
для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів
медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів
благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця
на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" та на вакцинацію працівника, спрямовану на
профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за наявності
відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду
загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

  

Норми пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу можуть бути застосовані роботодавцем за
наявності відповідних підтвердних документів, що підтверджують цільовий характер
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надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування (в разі
здійснення попередньої оплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або
медичного обслуговування платника податку (якщо оплата здійснюється після надання
таких послуг).

  

Такими підтвердними документами можуть бути документи, що підтверджують потребу
фізичної особи - платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема,
наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника
податку), документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг
та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг:
договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні
документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та
її стану.

  

Крім того, п. 170.7 ст. 170 Кодексу визначено особливості оподаткування благодійної
допомоги, відповідно до пп. 170.7.1 якого не оподатковується та не включається до
загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку
благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі - благодійна допомога), яка
надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи,
наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

  

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

  

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її
витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких
умов або напрямів.

  

Підпунктом 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу передбачено вимоги, при дотриманні яких
нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, не включається до
оподатковуваного доходу.

  

Разом з цим згідно з пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до
оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами -
юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) відповідно до зазначених у
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цьому підпункті умов.

  

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором
(пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).

  

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16
1

підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (пп. 1.3 п. 16
1

підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).

  

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу
звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV
Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не
підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів,
зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

  

Водночас Законом N 1797, який набрав чинності з 01.01.2017 р., пп. 165.1.19 п. 165.1 ст.
165 Кодексу після слів "обслуговування платника податку" доповнено словами "або члена
сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або
піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат,
пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів)".

  

При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її
батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної
особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст.
14 Кодексу).

  

Зауважуємо, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового
законодавства у частині оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від
податкових агентів, необхідне детальне вивчення документів (матеріалів), які стосуються
цього питання.
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Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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