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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 24.03.2017 р. N 4697/5/99-99-13-02-03-16

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула лист щодо практичного застосування норм чинного
законодавства і межах компетенції повідомляє.

  

Відповідно до ст. 14 Закону України від 03 квітня 2003 року N 661-IV "Про Державну
прикордонну службу України" до особового складу Державної прикордонної служби
України входять, зокрема, працівники Державної прикордонної служби України.

  

При цьому трудові відносини таких працівників регулюються законодавством про працю,
державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).

  

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

  

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається 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 (пп. 165.1.35 п. 165.1
ст. 165 Кодексу). Тобто положення зазначеного пункту поширюються на платників
податків, які отримують путівки виключно від професійної спілки.
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Разом з тим згідно з пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного
оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді
вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами
звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг),
індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп.
165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1
п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

  

Водночас відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року
N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування"  (далі - Закон N 2464) платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є
роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які
використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)
або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими
договорами.

  

Статтею 7 Закону N 2464 визначено базу нарахування єдиного внеску.

  

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для роботодавців
встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону N 2464 бази нарахування
єдиного внеску.

  

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1170 (далі - Перелік) (частина сьома
ст. 7 Закону N 2464).
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Сума компенсації частини вартості путівки на санаторно-курортне лікування
(оздоровлення), яка надається за рахунок коштів … платникам податку - працівникам, не
визначена Переліком як виплата, що звільняється від нарахування єдиного внеску.

  

Враховуючи викладене, сума компенсації частини вартості путівки на
санаторно-курортне лікування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштів …
платникам податку - працівникам та їх неповнолітнім дітям, включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу таких платників як додаткове благо та
оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

  

При цьому сума зазначеної компенсації, що надається роботодавцем працівникам, є
базою нарахування єдиного внеску.

        

Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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