
Податковим кодексом України (дал� – ПКУ)
для учасник�в антитерористичної операц�ї (АТО)
та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення
проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС)
� член�в їх с�мей, а також для ф�зичних ос�б, як�
мешкають (мешкали) на територ�ї населених
пункт�в, де проводиться (проводилася) АТО,
та/або вимушено покинули м�сце проживання у
зв’язку з проведенням АТО в таких населених
пунктах передбачена низка податкових п�льг

АТО та/або ООС:
ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 
ПЕРЕДБАЧЕНА НИЗКА ПІЛЬГ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ



I. П�льги з податку на доходи ф�зичних ос�б 

   1. В�дпов�дно до п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального м�сячного (р�чного)

оподатковуваного доходу платника податку на доходи ф�зичних ос�б
(дал� – ПДФО) не включаються наступн� доходи:

► п.п. 165.1.1: 

сума державної та соц�альної матер�альної допомоги, державної допомоги
(включаючи грошов� компенсац�ї особам з �нвал�дн�стю, на д�тей
з �нвал�дн�стю при реал�зац�ї �ндив�дуальних програм реаб�л�тац�ї ос�б
з �нвал�дн�стю, суми допомоги по ваг�тност� та пологах), винагород �
страхових виплат, як� отримує платник ПДФО з бюджет�в та фонд�в
загальнообов’язкового державного соц�ального страхування та у форм�
ф�нансової допомоги особам з �нвал�дн�стю з Фонду соц�ального захисту
�нвал�д�в зг�дно �з законом, у тому числ� (але не виключно):

а) сума грошової допомоги, яка надається зг�дно �з законом членам с�мей
в�йськовослужбовц�в чи ос�б начальницького � рядового складу орган�в
внутр�шн�х справ, орган�в � п�дрозд�л�в цив�льного захисту, Державної
крим�нально-виконавчої служби України, Державної служби спец�ального
зв’язку та захисту �нформац�ї України, як� загинули (безв�сно пропали)
або померли п�д час виконання службових обов’язк�в;

ж) сума грошової компенсац�ї, що виплачується в�йськовослужбовцям
за належне їм для отримання жиле прим�щення;

з) сума щор�чної разової грошової допомоги, яка надається зг�дно �з Законом
України «Про статус ветеран�в в�йни, гарант�ї їх соц�ального захисту»;

и) сума грошової допомоги (у тому числ� в натуральн�й форм�), що надається
ф�зичним особам або членам їхн�х с�мей (д�ти, дружина, батьки),
в�йськовослужбовцям, призваним на в�йськову службу за призовом у зв’язку
з моб�л�зац�єю, в�дпов�дно до Закону України «Про соц�альний � правовий
захист в�йськовослужбовц�в та член�в їх с�мей», та/або компенсац�йн�
виплати з бюджету в межах середнього зароб�тку прац�вник�в, призваних на
в�йськову службу за призовом п�д час моб�л�зац�ї, на особливий пер�од.
   Винятки, передбачен� п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, не поширюються на
виплату зароб�тної плати, грошової (вих�дної) допомоги при виход� на пенс�ю
(у в�дставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатност�;



► п.п. 165.1.10: 

сума грошового або майнового утримання чи забезпечення
в�йськовослужбовц�в строкової служби (у тому числ� ос�б, що проходять
альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету
чи бюджетною установою;

► п.п. 165.1.19: 

кошти або варт�сть майна (послуг), що надаються як допомога на л�кування
та медичне обслуговування платника ПДФО або члена с�м’ї ф�зичної особи
першого ступеня спор�днення, дитини, яка перебуває п�д оп�кою або
п�клуванням платника ПДФО, за умови документального п�дтвердження
витрат, пов’язаних �з наданням зазначеної допомоги (у раз� надання кошт�в),
у тому числ�, але не виключно, для придбання л�к�в, донорських компонент�в,
протезно-ортопедичних вироб�в, вироб�в медичного призначення
для �ндив�дуального користування ос�б з �нвал�дн�стю, за рахунок кошт�в
благод�йної орган�зац�ї або його роботодавця, в тому числ� в частин� витрат
роботодавця на обов’язковий проф�лактичний огляд прац�вника зг�дно �з
Законом України «Про захист населення в�д �нфекц�йних хвороб» та на
вакцинац�ю прац�вника, спрямовану на проф�лактику захворювань в пер�од
загрози еп�дем�й в�дпов�дно до Закону України «Про забезпечення
сан�тарного та еп�дем�чного благополуччя населення» за наявност�
в�дпов�дних п�дтвердних документ�в, кр�м витрат, що компенсуються
виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соц�ального
медичного страхування;

► п.п. 165.1.20: 

варт�сть вуг�лля та вуг�льних або торф’яних брикет�в, безоплатно наданих в
обсягах та за перел�ком профес�й, що встановлюються Каб�нетом М�н�стр�в
України, у тому числ� компенсац�ї вартост� такого вуг�лля та вуг�льних або
торф’яних брикет�в особам з �нвал�дн�стю � ветеранам в�йни та прац�,
особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська
доблесть» I, II, III ступен�в, особам, �нвал�дн�сть яких настала внасл�док
загального захворювання, у раз�, коли вони користувалися цим правом до
настання �нвал�дност�.
   При виплат� грошової компенсац�ї вартост� такого вуг�лля та вуг�льних або
торф’яних брикет�в її сума не включається до складу загального
оподатковуваного доходу платника ПДФО.
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  Порядок виконання цього п�дпункту визначається Каб�нетом М�н�стр�в
України;
► п.п. 165.1.22: 

кошти або варт�сть майна (послуг), що надаються як допомога на поховання
платника ПДФО:
а) будь-якою ф�зичною особою, благод�йною орган�зац�єю, Пенс�йним
фондом України, в�дпов�дним структурним п�дрозд�лом м�сцевої державної
адм�н�страц�ї, фондами загальнообов’язкового державного соц�ального
страхування України або профес�йною сп�лкою;
б) роботодавцем такого померлого платника ПДФО за його останн�м м�сцем
роботи (у тому числ� перед виходом на пенс�ю) у розм�р�, що не перевищує
подв�йний розм�р суми, визначеної в абзац� першому п.п. 169.4.1 п. 169.4
ст. 169 ПКУ. Сума перевищення за її наявност� остаточно оподатковується
п�д час її нарахування (виплати, надання);
► п.п. 165.1.35: 

- варт�сть пут�вок на в�дпочинок, оздоровлення та л�кування, у тому числ� на
реаб�л�тац�ю ос�б з �нвал�дн�стю, на територ�ї України платника ПДФО
та/або його д�тей в�ком до 18 рок�в, як� надаються йому безоплатно або �з
знижкою (у розм�р� такої знижки) профес�йною сп�лкою, до якої
зараховуються профсп�лков� внески платника податку – члена такої
профес�йної сп�лки, створеної в�дпов�дно до законодавства України, або за
рахунок кошт�в в�дпов�дного фонду загальнообов’язкового державного
соц�ального страхування; 
- варт�сть пут�вок на в�дпочинок, оздоровлення та л�кування, у тому числ� на
реаб�л�тац�ю ос�б з �нвал�дн�стю, на територ�ї України платника ПДФО та/
або член�в його с�м’ї першого ступеня спор�днення, як� надаються його
роботодавцем – платником податку на прибуток п�дприємств безоплатно або
�з знижкою (у розм�р� такої знижки) один раз на календарний р�к, за умови,
що варт�сть пут�вки (розм�р знижки) не перевищує 5 розм�р�в м�н�мальної
зароб�тної плати, встановленої на 1 с�чня податкового(зв�тного) року;
► п.п. 165.1.47: 

сума виплат чи в�дшкодувань (кр�м зароб�тної плати чи �нших виплат та
в�дшкодувань за цив�льно-правовими договорами), що зд�йснюються за
р�шенням профес�йної сп�лки, її об’єднання та/або орган�зац�ї профес�йної
сп�лки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої
профес�йної сп�лки протягом року сукупно у розм�р�, що не перевищує суми
граничного розм�ру доходу, визначеного зг�дно з абзацом першим п.п. 169.4.1
п. 169.4 ст. 169 ПКУ;
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►  п.п. 165.1.54:

сума (варт�сть) благод�йної допомоги:

а) виплаченої (наданої) благод�йниками, у тому числ� благод�йниками –
ф�зичними особами, як� внесен� до Реєстру волонтер�в АТО та/або зд�йснення
заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� �
стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й
областях, що зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил
(ООС), в порядку, визначеному Законом України «Про благод�йну д�яльн�сть
та благод�йн� орган�зац�ї», на користь:

● учасник�в бойових д�й – в�йськовослужбовц�в (резерв�ст�в,
в�йськовозобов’язаних) та прац�вник�в Збройних Сил України, Нац�ональної
гвард�ї України, Служби безпеки України, Служби зовн�шньої розв�дки
України, Державної прикордонної служби України, ос�б рядового,
начальницького складу, в�йськовослужбовц�в, прац�вник�в М�н�стерства
внутр�шн�х справ України, Управл�ння державної охорони України, Державної
служби спец�ального зв’язку та захисту �нформац�ї України, �нших утворених
в�дпов�дно до закон�в України в�йськових формувань, як� захищають
(захищали) незалежн�сть, суверен�тет та територ�альну ц�л�сн�сть України,
беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичн�й операц�ї,
забезпеченн� її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операц�ї, у зд�йсненн� заход�в �з забезпечення
нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї
Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, перебуваючи
безпосередньо в районах та у пер�од зд�йснення зазначених заход�в;
прац�вник�в п�дприємств, установ, орган�зац�й, як� залучаються (залучалися)
та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичн�й операц�ї в
районах її проведення, у забезпеченн� зд�йснення заход�в �з забезпечення
нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї
Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, перебуваючи
безпосередньо в районах та у пер�од зд�йснення зазначених заход�в, у
порядку, встановленому законодавством, або на користь член�в с�мей таких
учасник�в бойових д�й, як� п�д час участ� в антитерористичн�й операц�ї, участ�
в забезпеченн� її проведення, у зд�йсненн� заход�в �з забезпечення
нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї
Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, перебуваючи
безпосередньо в районах та у пер�од зд�йснення зазначених заход�в, зазнали
поранення, контуз�ї чи �ншого ушкодження здоров’я, загинули, померли
внасл�док поранення, контуз�ї чи кал�цтва, 
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отриманих п�д час участ� в антитерористичн�й операц�ї, забезпеченн� її
проведення, у зд�йсненн� заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки �
оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у
Донецьк�й та Луганськ�й областях, перебуваючи безпосередньо в районах та
у пер�од зд�йснення зазначених заход�в, чи визнан� безв�сно в�дсутн�ми в
установленому порядку;

●  ф�зичних ос�б, як� мешкають (мешкали) на територ�ї населених пункт�в, де
проводиться (проводилася) АТО, та/або вимушено покинули м�сце
проживання у зв’язку з проведенням АТО в таких населених пунктах;

б) отриманої благод�йниками – ф�зичними особами, як� внесен� до Реєстру
волонтер�в антитерористичної операц�ї та/або зд�йснення заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС) в порядку,
визначеному Законом України «Про благод�йну д�яльн�сть та благод�йн�
орган�зац�ї», для надання благод�йної допомоги на користь ос�б, визначених у
п�дпункт� «а» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ (безпосередньо таким особам або
через М�н�стерство оборони України, Головне управл�ння Нац�ональної
гвард�ї України, Службу безпеки України, Службу зовн�шньої розв�дки України,
Адм�н�страц�ю Державної прикордонної служби України, М�н�стерство
внутр�шн�х справ України, Управл�ння державної охорони України,
Адм�н�страц�ю Державної служби спец�ального зв’язку та захисту �нформац�ї
України, через органи управл�ння �нших утворених в�дпов�дно до закон�в
України в�йськових формувань, їх з’єднання, в�йськов� частини, п�дрозд�ли,
установи або орган�зац�ї, що утримуються за рахунок кошт�в державного
бюджету), у розм�р�, фактично використаному на так� ц�л�, та на
в�дшкодування документально п�дтверджених витрат таких благод�йник�в,
пов’язаних �з наданням зазначеної благод�йної допомоги. Положення цього
п�дпункту застосовуються також до благод�йної допомоги, отриманої
зазначеними благод�йниками – ф�зичними особами у зв�тному податковому
роц�, що передує року їх внесення до Реєстру волонтер�в антитерористичної
операц�ї та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки �
оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у
Донецьк�й та Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення
операц�ї Об’єднаних сил (ООС).
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   Для ц�лей цього п�дпункту до член�в с�мей учасник�в бойових д�й та/або
учасник�в масових акц�й громадського протесту в Україн� належать: дружина,

чолов�к, як� не одружилися вдруге, батьки, д�д та баба (якщо батьки померли),

неповнол�тн� д�ти, повнол�тн� д�ти з �нвал�дн�стю.

  Зазначен� у цьому п�дпункт� доходи не включаються до загального
м�сячного (р�чного) оподатковуваного доходу платник�в податку до 31 грудня
(включно) року, наступного за роком, у якому завершено проведення
АТО та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки �
оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у
Донецьк�й та Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення
операц�ї Об’єднаних сил (ООС). В�дпов�дно до п.п. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ
не включається до оподатковуваного доходу благод�йна допомога, що
надається зг�дно з  п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ:

а) у будь-як�й сум� (вартост�), що надається:

●  платникам ПДФО, визначеним абзацом другим п�дпункту «а» та п.п. «б»
п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, – для закуп�вл� або у вигляд� спец�альних засоб�в
�ндив�дуального захисту (касок, бронежилет�в, виготовлених в�дпов�дно до
в�йськових стандарт�в), техн�чних засоб�в спостереження, л�карських засоб�в,
засоб�в особистої г�г�єни, продукт�в харчування, предмет�в речового
забезпечення чи �нших товар�в (роб�т, послуг) за перел�ком, що визначається
Каб�нетом М�н�стр�в України – постанова в�д 24 лютого 2016 року № 112 «Про
затвердження перел�ку засоб�в, товар�в (роб�т, послуг), ума (варт�сть)
благод�йної допомоги для закуп�вл� або у вигляд� яких не включається до
оподаткованого доходу платник�в податку на доходи ф�зичних ос�б» –, чи для
оплати (компенсац�ї) вартост� л�карських засоб�в, донорських компонент�в,
вироб�в медичного призначення, техн�чних та �нших засоб�в реаб�л�тац�ї,
платних послуг з л�кування, забезпечення виробами медичного
призначення, техн�чними та �ншими засобами реаб�л�тац�ї, послуг медичної
реаб�л�тац�ї, санаторно-курортного оздоровлення;

● платникам ПДФО, визначеним абзацами трет�м – п’ятим п.п. «а» п.п. 165.1.54
п. 165.1 ст. 165 ПКУ, як допомога на л�кування та медичне обслуговування
(обстеження, д�агностику), у тому числ� для оплати (компенсац�ї) вартост�
л�карських засоб�в, донорських компонент�в, вироб�в медичного
призначення, техн�чних та �нших засоб�в реаб�л�тац�ї, платних послуг з
л�кування, забезпечення виробами медичного призначення, техн�чними та
�ншими засобами реаб�л�тац�ї, послуг медичної реаб�л�тац�ї, санаторно-
курортного оздоровлення;

I. П�льги з податку на доходи ф�зичних ос�б 



б) у сум�, що сукупно протягом зв�тного (податкового) року не перевищує
500 розм�р�в м�н�мальної зароб�тної плати, встановленої законом на 1 с�чня
зв�тного (податкового) року, – на в�дновлення втраченого майна та на �нш�
потреби за перел�ком, який визначається Каб�нетом М�н�стр�в України, що
виникли у платник�в податку, визначених п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Якщо
загальна сума отриманої благод�йної допомоги протягом зв�тного
(податкового) року перевищує зазначений граничний розм�р, сума
перевищення над таким розм�ром оподатковується за ставкою,
встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ, � платник ПДФО зобов’язаний подати р�чну
податкову декларац�ю про майновий стан � доходи �з зазначенням сум
благод�йної допомоги;

► п.п. 165.1.56: 

сума (варт�сть) благод�йної допомоги, яка виплачена (надана) м�жнародними
благод�йними орган�зац�ями (їх ф�л�ями, представництвами), перел�к яких
визначається Каб�нетом М�н�стр�в України, на користь:

● ф�зичних ос�б, як� мешкають (мешкали) на територ�ї населених пункт�в, де
проводиться (проводилася) АТО (за винятком територ�й, на яких органи
державної влади тимчасово не зд�йснюють або зд�йснюють не в повному
обсяз� свої повноваження), та/або вимушено покинули м�сце проживання у
зв’язку з проведенням АТО в таких населених пунктах та взят� у
встановленому законодавством порядку на обл�к у структурних п�дрозд�лах з
питань соц�ального захисту населення районних, районних у м. Києв�
державних адм�н�страц�й, виконавчих орган�в м�ських, районних у м�стах
(у раз� утворення) рад.
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  2. В�дпов�дно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник ПДФО має право
включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу
платника ПДФО за насл�дками зв�тного податкового року, визначеного з
урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачен� ним
протягом зв�тного податкового року суми кошт�в, у вигляд�, зокрема: 

► орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку),
оформленим в�дпов�дно до вимог чинного законодавства, фактично
сплачених платником податку, який має статус внутр�шньо перем�щеної
особи.
   Платник ПДФО має право скористатися зазначеною вище податковою
знижкою виключно за умови, що в�н та/або члени його с�м’ї першого ступеня
спор�днення:
●  не мають у власност� придатної для проживання житлової нерухомост�,
розташованої поза межами тимчасово окупованої територ�ї України;
●  не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат
для покриття витрат на проживання.
   Розм�р такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний
р�к) 30 розм�р�в м�н�мальної зароб�тної плати, встановленої на 1 с�чня зв�тного
(податкового) року.

  3. В�дпов�дно до п. 169.1 ст. 169 ПКУ з урахуванням норм абзацу першого
п.п 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (податкова соц�альна п�льга застосовується до
доходу, нарахованого на користь платника ПДФО протягом зв�тного
податкового м�сяця як зароб�тна плата (�нш� прир�внян� до неї в�дпов�дно до
законодавства виплати, компенсац�ї та винагороди), якщо його розм�р не
перевищує суми, що дор�внює розм�ру м�сячного прожиткового м�н�муму,
д�ючого для працездатної особи на 1 с�чня зв�тного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень) платник
ПДФО має право на зменшення суми загального м�сячного
оподатковуваного доходу, отримуваного в�д одного роботодавця у
вигляд� зароб�тної плати, на суму податкової соц�альної п�льги:

► п.п. «б» п.п 169.1.4: у розм�р�, що дор�внює 200 в�дсоткам суми п�льги,
визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, – для такого платника ПДФО, який є
учасником бойових д�й п�д час Другої св�тової в�йни або особою, яка у той час
працювала в тилу, та особою з �нвал�дн�стю I � II групи, з числа учасник�в
бойових д�й на територ�ї �нших країн у пер�од п�сля Другої св�тової в�йни, на
яких поширюється д�я Закону України «Про статус ветеран�в в�йни, гарант�ї їх
соц�ального захисту» (п. 19 ст. 6 «Особи, як� належать до учасник�в бойових
д�й» якого).
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    4. П�льги з ПДФО для самозайнятих ос�б:

►  п. 25 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  самозайнят� особи (ф�зичн� особи – п�дприємц� та особи, як� провадять
незалежну профес�йну д�яльн�сть), як� мали або не мали найманих
прац�вник�в, призван� на в�йськову службу п�д час моб�л�зац�ї або залучен� до
виконання обов’язк�в щодо моб�л�зац�ї за посадами, передбаченими штатами
воєнного часу, п�д час особливого пер�оду, визначеного Законом України
«Про моб�л�зац�йну п�дготовку та моб�л�зац�ю», на весь пер�од їх в�йськової
служби зв�льняються в�д обов’язку нарахування, сплати та подання
податкової зв�тност� з ПДФО в�дпов�дно до розд�лу IV ПКУ, а також
зв�льняються в�д обов’язку нарахування, сплати та подання податкової
зв�тност� з єдиного податку в�дпов�дно до глави 1 розд�лу XIV ПКУ.
   П�дставою для такого зв�льнення є заява самозайнятої особи та коп�я
в�йськового квитка або коп�я �ншого документа, виданого в�дпов�дним
державним органом, �з зазначенням даних про призов такої особи на
в�йськову службу за призовом п�д час моб�л�зац�ї, на особливий пер�од, як�
подаються до органу доход�в � збор�в за м�сцем податкової реєстрац�ї
самозайнятої особи протягом 10 дн�в п�сля її демоб�л�зац�ї. Якщо
демоб�л�зована самозайнята особа перебуває на л�куванн� (реаб�л�тац�ї) у
зв’язку з виконанням обов’язк�в п�д час моб�л�зац�ї, на особливий пер�од,
заява � коп�я в�йськового квитка або коп�я �ншого документа, виданого
в�дпов�дним державним органом, подаються протягом 10 дн�в п�сля
зак�нчення її л�кування (реаб�л�тац�ї).
   Якщо самозайнята особа, призвана на в�йськову службу за призовом п�д
час моб�л�зац�ї, на особливий пер�од, має найманих прац�вник�в � на строк
своєї в�йськової служби за призовом п�д час моб�л�зац�ї, на особливий пер�од,
уповноважує �ншу особу на виплату найманим прац�вникам зароб�тної плати
та/або �нших доход�в, то обов’язок з нарахування та утримання ПДФО з таких
виплат на строк в�йськової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена
особа.
   ПДФО, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких
виплат ф�зичним особам, сплачується до бюджету демоб�л�зованою
самозайнятою особою протягом 180 календарних дн�в з першого дня її
демоб�л�зац�ї без нарахування штрафних � ф�нансових санкц�й. При цьому
демоб�л�зована самозайнята особа у заяв�, передбачен�й у п. 25 п�дрозд�лу 10
розд�лу XX ПКУ, зазначає дан� про суми нарахованого та утриманого
уповноваженою особою податку з найманих прац�вник�в протягом строку
в�йськової служби самозайнятої особи.
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 :



    Податкова зв�тн�сть про суми ПДФО, нарахованого та утриманого протягом
строку в�йськової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з
найманих прац�вник�в та �нших ф�зичних ос�б, подається демоб�л�зованою
самозайнятою особою у порядку та строки, встановлен� ПКУ, без нарахування
штрафних � ф�нансових санкц�й, передбачених ПКУ.
  Цей пункт застосовується з першого дня моб�л�зац�ї, оголошеної Указом
Президента України в�д 17 березня 2014 року №  303 «Про часткову
моб�л�зац�ю», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу
Президента України «Про часткову моб�л�зац�ю».

I. П�льги з податку на доходи ф�зичних ос�б 



  Зв�льняються в�д оподаткування податком на додану варт�сть       

 (дал� – ПДВ):

► п.п. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 ПКУ:

постачання реаб�л�тац�йних послуг особам з �нвал�дн�стю, д�тям з
�нвал�дн�стю, а також постачання пут�вок на санаторно-курортне л�кування,
оздоровлення та в�дпочинок на територ�ї України ф�зичних ос�б в�ком до
18 рок�в, ос�б з �нвал�дн�стю, д�тей з �нвал�дн�стю;

► п. 32 п�дрозд�лу 2 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

●  тимчасово, на пер�од проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС), та/або
запровадження воєнного стану в�дпов�дно до законодавства, зв�льняються
в�д оподаткування ПДВ операц�ї з ввезення на митну територ�ю України та
постачання на митн�й територ�ї України:
  • спец�альних засоб�в �ндив�дуального захисту (каски, виготовлен�
в�дпов�дно до в�йськових стандарт�в або техн�чних умов, чи їх екв�валенти та
спец�ально призначен� для них компоненти (тобто п�дшоломи,
амортизатори), що класиф�куються у товарн�й п�дкатегор�ї 6506 10 80 00
зг�дно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класиф�куються у товарн�й п�дкатегор�ї
6211 43 90 00 зг�дно з УКТ ЗЕД), виготовлених в�дпов�дно до в�йськових
стандарт�в або в�йськових умов для потреб правоохоронних орган�в,
Збройних Сил України та �нших в�йськових формувань, утворених в�дпов�дно
до закон�в України, �нших суб’єкт�в, що зд�йснюють боротьбу з тероризмом
в�дпов�дно до закону та/або беруть участь у зд�йсненн� заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС); ниток та
тканин (матер�ал�в), що класиф�куються у товарних п�дкатегор�ях
3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00,
5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 зг�дно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилет�в
та шолом�в;

II. П�льги з податку на додану варт�сть 



    • л�карських засоб�в та медичних вироб�в в�дпов�дно до п.п. «в» п. 193.1
ст. 193 ПКУ, що призначен� для використання закладами охорони здоров’я,
учасниками АТО, особами, що беруть участь у зд�йсненн� заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС), для
надання медичної допомоги ф�зичним особам, як� у пер�од проведення АТО
та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки � оборони,
в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та
Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення операц�ї
Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану в�дпов�дно до
законодавства зазнали поранення, контуз�ї чи �ншого ушкодження здоров’я,
в обсягах, визначених Каб�нетом М�н�стр�в України;

   • л�карських засоб�в та медичних вироб�в без державної реєстрац�ї та
дозв�льних документ�в щодо можливост� ввезення на митну територ�ю
України, що призначен� для використання закладами охорони здоров’я,
учасниками антитерористичної операц�ї, особами, що беруть участь у
зд�йсненн� заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� �
стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й
областях, що зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил
(ООС), для надання медичної допомоги ф�зичним особам, як� у пер�од
проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення нац�ональної
безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї
у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення
операц�ї Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану
в�дпов�дно до законодавства зазнали поранення, контуз�ї чи �ншого
ушкодження здоров’я, за перел�ком та в обсягах, встановлених Каб�нетом
М�н�стр�в України;

II. П�льги з податку на додану варт�сть 



   • продукц�ї оборонного призначення, визначеної такою зг�дно з п. 9 ст. 1
Закону України «Про державне оборонне замовлення», що класиф�кується за
такими групами, товарними позиц�ями та п�дкатегор�ями УКТ ЗЕД:

 ▪ 3601, 3602; 3603 (т�льки для ударних капсул�в, детонатор�в, що
використовуються в оборонних ц�лях), 3604 90 00 00 (т�льки для
осв�тлювальних та сигнальних ракет, що використовуються в оборонних
ц�лях); 
  ▪  8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (т�льки для апаратури для передач� та
приймання голосу, зображень та �ншої �нформац�ї, включаючи апаратуру для
комун�кац�ї в мереж� дротового або бездротового зв’язку, апаратури
прослуховування направленої д�ї, рад�останц�й ультракороткохвильового �
короткохвильового д�апазону в�йськового призначення, розв�дувально-
сигнальної апаратури, їх частин � приладдя, у раз� якщо постачання
(закуп�вля) таких товар�в зд�йснюється для державних замовник�в
з оборонного замовлення);

 ▪ 8702-8705 (т�льки для пасажирських та вантажних автомоб�л�в звичайного
типу, що використовуються в оборонних ц�лях та мають легку броню або
обладнан� з’ємною бронею);
  ▪ 8710 00 00 00;

  ▪  8802, 8803 (т�льки для безп�лотних л�тальних апарат�в з озброєнням чи
без озброєння, що використовуються в оборонних ц�лях, їх частини);

 ▪  8804 (т�льки для парашут�в та �нших пристроїв, призначених для
десантування в�йськовослужбовц�в та/або в�йськової техн�ки);
 ▪  групи 9 (т�льки для б�нокл�в, прилад�в н�чного бачення, теплов�зор�в,
захисних окуляр�в та аналог�чних оптичних вироб�в, телескоп�чних приц�л�в
та �нших оптичних пристроїв для в�йськової зброї, якщо вони не поставлен�
разом �з в�йськовою зброєю, для якої вони призначен�, �нш� оптичн�,
нав�гац�йн� та топограф�чн� прилади та �нструменти, що використовуються в
оборонних ц�лях);
 ▪  групи 93, кр�м включених до товарних позиц�й 9303 – 9304, а також 9305
(т�льки призначених для вироб�в товарних позиц�й 9303 – 9304), 9306 90 90 00
та 9307;

 ► п�дпунктами 38.12 та 38.13 п. 38 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев�
положення» ПКУ також визначен� п�льги з ПДВ (див. дал� розд�л IV).

II. П�льги з податку на додану варт�сть 



III. П�льги з м�сцевих податк�в � збор�в,

штрафних санкц�й, заход�в стягнення, надання
первинних документ�в тощо

  1. В�дпов�дно до п. 38 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  тимчасово, на пер�од проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з
забезпечення проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС), для платник�в
податк�в, як� станом на 14 кв�тня 2014 року мали м�сцезнаходження
(м�сце проживання) на тимчасово окупован�й територ�ї, що визнана такою
в�дпов�дно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих
район�в, м�ст, селищ � с�л Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територ�ями», або в населених пунктах на л�н�ї з�ткнення,
та/або платник�в податк�в, як� мають об’єкти оподаткування м�сцевими
податками, зборами на цих територ�ях, справляння податк�в � збор�в
зд�йснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 38        
 п�дрозд�лу 10 розд�лу ХХ ПКУ.
   Д�я цього пункту не поширюється на територ�ю України, визнану тимчасово
окупованою в�дпов�дно до Закону України «Про забезпечення прав � свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупован�й територ�ї України»;

► п.п. 38.2 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  на пер�од проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення
проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС) для платник�в податк�в,
м�сцезнаходженням (м�сцем проживання) яких станом на 14 кв�тня 2014 року
була тимчасово окупована територ�я та/або територ�я населених пункт�в на
л�н�ї з�ткнення � як� станом на 1 с�чня 2017 року не зм�нили своє
м�сцезнаходження (м�сце проживання) �з зазначених територ�й на �ншу
територ�ю України:

1) зупиняється нарахування штрафних (ф�нансових) санкц�й (штраф�в) та/або
пен� за несвоєчасне погашення визначених станом на 14 кв�тня 2014 року
грошових зобов’язань;

2) зупиняється застосування норм статей 59 та 60 (у частин� податкових
вимог), 87 – 101 ПКУ.
  В�дл�к строку давност�, визначений ст. 102 ПКУ, зупиняється на пер�од,
протягом якого до платник�в податк�в, зазначених у цьому п�дпункт�, не
застосовувалися заходи стягнення, передбачен� статтями 59, 60, 87 – 101 ПКУ.



 Норми п.п. 38.2 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX ПКУ не застосовуються:

• з дати реєстрац�ї зм�ни м�сця проживання ф�зичною особою – платником
податк�в � переселення на �ншу територ�ю України на пост�йне м�сце
проживання, м�сце проживання внутр�шньо перем�щеної особи та
проведення реєстрац�йної д�ї щодо зм�ни м�сця проживання ф�зичної особи –
п�дприємця;
• з дати реєстрац�ї зм�ни м�сцезнаходження юридичної особи на �ншу
територ�ю України.

►  п.п. 38.3 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  для платник�в податк�в – самозайнятих ф�зичних ос�б п�д час особливого
пер�оду, визначеного Законом України «Про моб�л�зац�йну п�дготовку та
моб�л�зац�ю», призваних на в�йськову службу п�д час моб�л�зац�ї або
залучених до виконання обов’язк�в щодо моб�л�зац�ї за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу, норми п.п. 38.2 п. 38 п�дрозд�лу 10
розд�лу XX ПКУ застосовуються на весь строк їх в�йськової служби;

►  п.п. 38.6 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  об’єкти житлової та нежитлової нерухомост�, розташован� на тимчасово
окупован�й територ�ї, як� перебувають у власност� ф�зичних або юридичних
ос�б, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, в�дм�нне в�д
земельної д�лянки, в�дпов�дно до ст. 266 ПКУ у пер�од з 14 кв�тня 2014 року
по 31 грудня року, в якому завершено проведення АТО та/або операц�ї
Об’єднаних сил (ООС).
   Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомост�, розташован� на територ�ї
населених пункт�в на л�н�ї з�ткнення, як� перебувають у власност� ф�зичних
або юридичних ос�б, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме
майно, в�дм�нне в�д земельної д�лянки, в�дпов�дно до ст. 266 ПКУ у пер�од
з 14 кв�тня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно.

III. П�льги з м�сцевих податк�в � збор�в, штрафних санкц�й, 
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   В�дпов�дно до р�шення Дн�провської м�ської ради в�д 06.12.2017 №  12/27 �з
зм�нами база оподаткування об’єкта/об’єкт�в житлової нерухомост�, в тому
числ� їх часток, що перебувають у власност� ф�зичної особи – платника
податку на нерухом�сть, зменшується на 100 в�дсотк�в суми податкового
зобов’язання за р�к:
♦  на всю площу квартири/житлового будинку, що належить на прав�
власност� учаснику АТО та членам с�мей загиблих АТО, ветерану в�йни та
особ�, на яких поширюється д�я Закону України «Про статус ветеран�в в�йни,

гарант�ї їх соц�ального захисту»;

♦ на всю площу квартири, що належить �нвал�ду першої, другої та третьої
групи на прав� власност�, але не б�льше одного об’єкта;

►  п.п. 38.7 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

●  не нараховується та не сплачується у пер�од з 14 кв�тня 2014 року по
31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операц�ї
та/або операц�ї Об’єднаних сил (ООС), плата за землю (земельний податок та
орендна плата за земельн� д�лянки державної та комунальної власност�) за
земельн� д�лянки, що розташован� на тимчасово окупован�й територ�ї та
перебувають у власност� або користуванн�, у тому числ� на умовах оренди,
ф�зичних або юридичних ос�б.
  Не нараховується та не сплачується у пер�од з 14 кв�тня 2014 року до
29 лютого 2020 року включно, плата за землю (земельний податок та
орендна плата за земельн� д�лянки державної та комунальної власност�) за
земельн� д�лянки (кр�м земель с�льськогосподарського призначення), що
розташован� на територ�ї населених пункт�в на л�н�ї з�ткнення та
перебувають у власност� або користуванн�, у тому числ� на умовах оренди,
ф�зичних або юридичних ос�б;
► п.п. 38.8 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ:

●  земельн� д�лянки, що розташован� на тимчасово окупован�й територ�ї та
перебувають у власност� або користуванн� платник�в єдиного податку
четвертої групи, не є об’єктом оподаткування єдиним податком у пер�од з
14 кв�тня   2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення АТО
та/або операц�ї Об’єднаних сил (ООС).
  Для платник�в єдиного податку четвертої групи, у яких м�сцезнаходженням
ус�х земельних д�лянок є тимчасово окупована територ�я, для переходу на
спрощену систему оподаткування або п�дтвердження статусу платника
єдиного податку четвертої групи у роц�, наступному п�сля року, в якому
завершено проведення АТО та/або операц�ї Об’єднаних сил (ООС),
розрахунок частки с�льськогосподарського товаровиробництва не надається;
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► п.п. 38.9 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

●  п�д час нарахування (виплати) ф�зичним особам – п�дприємцям,
м�сцезнаходженням або м�сцем проживання яких є тимчасово окупована
територ�я (незалежно в�д системи оподаткування), доходу в�д зд�йснення
ними п�дприємницької д�яльност� суб’єкт господарювання та/або
самозайнята особа, як� нараховують (виплачують) такий дох�д, зобов’язан�
утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких ос�б не
поширюється д�я п. 177.8 ст. 177 та п.п. 2 п. 297.1 ст. 297 ПКУ.
   Доходи в�д зд�йснення п�дприємницької д�яльност�, оподаткован� в�дпов�дно
до п.п. 38.9 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX ПКУ, не включаються до загального
оподатковуваного доходу ф�зичної особи – п�дприємця та/або доходу
ф�зичної особи – п�дприємця – платника єдиного податку;

► п.п. 38.11 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

●  тимчасово, до завершення проведення АТО та/або операц�ї Об’єднаних
сил (ООС), до платник�в податк�в/податкових агент�в, як�, зокрема, провадили
д�яльн�сть на тимчасово окупован�й територ�ї та/або територ�ї населених
пункт�в на л�н�ї з�ткнення � не можуть пред’явити первинн� документи, на
п�дстав� яких зд�йснюється обл�к доход�в, витрат та �нших показник�в,
пов’язаних з визначенням об’єкт�в оподаткування та/або податкових
зобов’язань, як виняток �з положень     ст. 44 ПКУ застосовуються спец�альн�
правила для п�дтвердження даних, визначених у податков�й зв�тност�.
П�дстави неможливост� пред’явлення первинних документ�в:

• первинн� документи втрачен� (знищен� чи з�псован�) у зв’язку з
проведенням АТО;

• первинн� документи знаходяться на тимчасово окупован�й територ�ї та/або
територ�ї населених пункт�в на л�н�ї з�ткнення, в�льної економ�чної зони
«Крим» � їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для
життя та здоров’я платника податк�в, ф�зичних ос�б чи неможливе у зв’язку з
�ншими адм�н�стративними перешкодами, встановленими органами влади.
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  У раз� втрати та/або неможливост� вивезення первинних документ�в
платник податк�в/податковий агент за м�сцем свого обл�ку подає до
контролюючого органу в дов�льн�й форм� пов�домлення про неможлив�сть
вивезення первинних документ�в, п�дписане кер�вником п�дприємства та
головним бухгалтером, в якому зазначаються: обставини, що призвели до
втрати та/або неможливост� вивезення первинних документ�в, податков�
(зв�тн�) пер�оди, а також загальний перел�к первинних документ�в
(за можливост� – �з зазначенням рекв�зит�в).
  Дан� та показники податкової зв�тност� платника податк�в/податкового
агента за податков� (зв�тн�) пер�оди, зазначен� у пов�домленн�, не можуть бути
п�ддан� сумн�ву лише на п�дстав� в�дсутност� первинних документ�в. Подане
пов�домлення є також п�дставою для збереження витрат (включаючи
витрати у зв’язку з придбанням ц�нних папер�в/корпоративних прав) та/або
в�д’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток
(включаючи в�д’ємний ф�нансовий результат за операц�ями з ц�нними
паперами/корпоративними правами), та/або податкового кредиту з податку
на додану варт�сть, та/або суми в�д’ємного значення податку на додану
варт�сть минулих податкових (зв�тних) пер�од�в без наявност� догов�рних,
розрахункових, плат�жних та �нших первинних документ�в, обов’язков�сть
ведення � збер�гання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського
обл�ку та нарахування податку.
   П�сля подання до контролюючого органу пов�домлення про неможлив�сть
вивезення первинних документ�в та/або операц�ї Об’єднаних сил (ООС)
запроваджується моратор�й на проведення будь-яких перев�рок щодо
зазначених у пов�домленн� податкових (зв�тних) пер�од�в.
   Якщо п�сля подання пов�домлення про неможлив�сть вивезення первинних
документ�в платнику податк�в/податковому агенту стане в�домо про втрату
цих документ�в, такий платник податк�в/податковий агент зобов’язаний
подати до контролюючого органу пов�домлення про втрату первинних
документ�в �з зазначенням обставин такої втрати.
  Платники податк�в/податков� агенти, як� подали пов�домлення про втрату
первинних документ�в в�дпов�дно до цього п�дпункту, не можуть бути
перев�рен� контролюючим органом щодо зазначених у пов�домленн�
податкових (зв�тних) пер�од�в, у тому числ� п�сля завершення проведення
АТО.

III. П�льги з м�сцевих податк�в � збор�в, штрафних санкц�й, 
заход�в стягнення, надання первинних документ�в тощо



   Втрата документ�в, що не пов’язана з проведенням АТО, не надає права
платнику податк�в/податковому агенту застосовувати положення цього
п�дпункту.
  Зазначен� в цьому п�дпункт� положення застосовуються до платник�в
податк�в/податкових агент�в, як� станом на 1 кв�тня 2017 року зд�йснили зм�ну
свого м�сцезнаходження (м�сця проживання) з тимчасово окупованої
територ�ї та/або територ�ї населених пункт�в на л�н�ї з�ткнення на �ншу
територ�ю України та сплачували податки до бюджету в пер�од проведення
АТО зг�дно з ПКУ.
  Платник податк�в/податковий агент не може застосовувати положення
цього п�дпункту щодо податкових (зв�тних) пер�од�в п�сля перереєстрац�ї
п�дприємства на �нш�й територ�ї України.
   Обов’язок доведення в�дсутност� п�дстав для застосування положень цього
п�дпункту покладається на контролюючий орган. Платник податк�в/
податковий агент, який безп�дставно застосував положення цього п�дпункту,
вважається таким, що ухиляється в�д сплати податк�в та несе
в�дпов�дальн�сть, передбачену ПКУ та �ншими законами України.
  У раз� в�дмови контролюючого органу у застосуванн� положень цього
п�дпункту контролюючий орган зобов’язаний видати вмотивоване р�шення у
строк не п�зн�ше одного м�сяця з дати отримання в�дпов�дного пов�домлення
в�д платника податк�в/податкового агента, в якому зазначаються п�дстави та
докази такої в�дмови.
    Р�шення контролюючого органу може бути оскаржено в адм�н�стративному
чи судовому порядку. До винесення остаточного р�шення по справ�
контролюючий орган не може п�ддати сумн�ву показники податкової
зв�тност�, а також �н�ц�ювати проведення будь-якої перев�рки платника
податк�в/податкового агента щодо податкових (зв�тних) пер�од�в, зазначених
у в�дпов�дному пов�домленн�.
   У податкових (зв�тних) пер�одах, зазначених у в�дпов�дному пов�домленн�,
не може бути переглянуто у б�к зб�льшення суми податкових зобов’язань з
податк�в � збор�в, задекларован� в податкових декларац�ях за вказан�
податков� (зв�тн�) пер�оди, у б�к зб�льшення суми в�д’ємного значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток, задекларован� в податкових
декларац�ях/розрахунках за вказан� податков� (зв�тн�) пер�оди, у б�к
зб�льшення суми бюджетного в�дшкодування податку на додану варт�сть,
заявлен� в податкових декларац�ях за вказан� зв�тн� пер�оди.

III. П�льги з м�сцевих податк�в � збор�в, штрафних санкц�й, 
заход�в стягнення, надання первинних документ�в тощо



 ► П.п. 38.12 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

● тимчасово, на пер�од з початку проведення АТО та/або зд�йснення заход�в
�з забезпечення проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС) до
1 липня 2020 року, зв�льняються в�д оподаткування акцизним податком
та ПДВ операц�ї з безоплатної передач� п�дакцизних товар�в, визначених
п�дпунктами 215.3.5 – 215.3.5 прим. 2 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, як� є конф�скованим
майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся
власник до к�нця строку збер�гання (у тому числ� майном, визначеним у ст.
184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на �нших
законних п�дставах переходить у власн�сть держави, у розпорядження
Збройних Сил України та �нших в�йськових формувань, утворених в�дпов�дно
до закон�в України, �нших суб’єкт�в, що беруть участь у зд�йсненн� заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС), орган�в
прокуратури у Донецьк�й та Луганськ�й областях.
  Перел�к товар�в, зазначених у цьому пункт�, затверджується Каб�нетом
М�н�стр�в України;

  IV. П�льги з акцизного податку



 ►  п.п. 38.13 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ: 

●  видан� в пер�од з початку проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з
забезпечення проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС) та до дня набрання
чинност� Законом України «Про внесення зм�н до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адм�н�стрування податк�в, усунення техн�чних
та лог�чних неузгодженостей у податковому законодавств�» податков�
пов�домлення-р�шення з акцизного податку та ПДВ, якими визначено
грошов� зобов’язання у зв’язку з оподаткуванням операц�й з безоплатної
передач� п�дакцизних товар�в, визначених п�дпунктами 215.3.5 – 215.3.5 прим. 2
п. 215.3 ст. 215 ПКУ, як� є конф�скованим майном, майном, визнаним
безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до к�нця строку
збер�гання (у тому числ� майном, визначеним у ст. 184 Митного кодексу
України), що за правом успадкування чи на �нших законних п�дставах
перейшло у власн�сть держави, у розпорядження Збройних Сил України та
�нших в�йськових формувань, утворених в�дпов�дно до закон�в України, �нших
суб’єкт�в, що беруть участь у зд�йсненн� заход�в �з забезпечення нац�ональної
безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї
у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення
операц�ї Об’єднаних сил (ООС), орган�в прокуратури у Донецьк�й та
Луганськ�й областях, вважаються скасованими (в�дкликаними) з дня
набрання чинност� Законом України «Про внесення зм�н до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адм�н�стрування податк�в, усунення
техн�чних та лог�чних неузгодженостей у податковому законодавств�», а
податковий борг (у тому числ� пеня та штрафн� санкц�ї) за такими
податковими пов�домленнями-р�шеннями, п�длягає списанню у порядку,
визначеному ПКУ для безнад�йного податкового боргу.

IV. П�льги з акцизного податку



     1. Не п�длягають оподаткуванню в�йськовим збором:
 

► п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Прик�нцев� положення» ПКУ
(застосовується до податкових пер�од�в починаючи з 01 травня
2018 року):

●  зв�льняються в�д оподаткування збором доходи, що зг�дно з розд�лом IV
ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу ф�зичних ос�б
(не п�длягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).
  Тимчасово, на пер�од проведення АТО та/або зд�йснення заход�в �з
забезпечення нац�ональної безпеки � оборони, в�дс�ч� � стримування збройної
агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у Донецьк�й та Луганськ�й областях, що
зд�йснюються шляхом проведення операц�ї Об’єднаних сил (ООС), не
п�длягають оподаткуванню в�йськовим збором доходи у вигляд� грошового
забезпечення прац�вник�в правоохоронних орган�в, в�йськовослужбовц�в та
прац�вник�в Збройних Сил України, Нац�ональної гвард�ї України, Служби
безпеки України, Служби зовн�шньої розв�дки України, Державної
прикордонної служби України, ос�б рядового, начальницького складу,
в�йськовослужбовц�в, прац�вник�в М�н�стерства внутр�шн�х справ України,
Управл�ння державної охорони України, Державної служби спец�ального
зв’язку та захисту �нформац�ї України, �нших утворених в�дпов�дно до закон�в
України в�йськових формувань та �нших ос�б на пер�од їх безпосередньої
участ� в АТО та/або зд�йснення заход�в �з забезпечення нац�ональної безпеки
� оборони, в�дс�ч� � стримування збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї у
Донецьк�й та Луганськ�й областях, що зд�йснюються шляхом проведення
операц�ї Об’єднаних сил (ООС).
   Порядок п�дтвердження статусу зазначених ос�б з метою застосування
п�льги з оподаткування в�йськовим збором визначається Каб�нетом М�н�стр�в
України.

V. П�льги з в�йськового збору


