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НЕЗАВЕРШЕНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВІДМОВІ ВІД ВУГІЛЬНОЇ ПІЛЬГИ:  
GGНА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

?? Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання вугілля 
та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 

00 згідно з УКТ ЗЕД, якщо платник податку у періоді застосування піль-
ги, передбаченої п. 45 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України, 
здійснив операцію з відвантаження товару, передбаченого цим пунктом, 
а оплата такого товару буде здійснюватися у звітному (податковому) 
періоді, який припадає на період відмови від використання пільги?

Відповідь: Відповідно до п.п. "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 Податкового кодек-
су України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з 
постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на мит-
ній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг 
відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ вважається дата, яка припадає на податко-
вий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок 
платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а 
в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів 
у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у 
банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформ-
лення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону 
України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для по-
слуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг 
платником податку.

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'яза-
ний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого 
електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати 
її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін 
(п. 201.1 ст. 201 ПКУ).

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис 
"Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозді-
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ли, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звіль-
нення від оподаткування податком (п. 201.3 ст. 201 ПКУ).

Відповідно до п. 45 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ тимчасово, до 1 січня 2022 
року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на мит-
ній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних 
позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ не засто-
совуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ з вар-
тості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) 
періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної піль-
ги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) 
періодів шляхом подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних 
позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється 
чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за 
місцем реєстрації платника податків до настання звітного періоду, в якому 
платник податку не передбачає використання зазначеної пільги. Відмова 
від використання пільги, зазначеної у п. 45 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, чи зу-
пинення її використання застосовується з першого числа звітного (подат-
кового) періоду, зазначеного у заяві.

Таким чином, при здійсненні операцій з постачання на митній території 
України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 
2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД платник ПДВ відповідно до п. 45 підрозд. 2 
розд. XX ПКУ застосовує тимчасовий режим звільнення від оподаткуван-
ня ПДВ та має можливість відмовитися від нього чи призупинити його за-
стосування на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом по-
дання до контролюючого органу відповідної заяви.

У періоді застосування платником ПДВ тимчасового режиму звільнення 
від оподаткування ПДВ дата виникнення податкових зобов'язань визна-
чається за загальними правилами, визначеними п. 187.1 ст. 187 ПКУ, та від-
повідно податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг, яка 
звільняється від оподаткування ПДВ, складається на дату першої події (на 
дату постачання товару). У такій податковій накладній робиться запис "Без 
ПДВ". У разі отримання оплати за такий поставлений товар в періоді, коли 
платник податку відмовився від застосування пільги (призупинив її засто-
сування), будь-які податкові наслідки з ПДВ не виникають.

Категорія 101.06
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?? ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПІЛЬГИ З ПДВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ?

Відповідь: Для підприємств легкої промисловості Податковим кодексом 
України від 2 грудня 2010 року №2755-VI пільг з ПДВ не передбачено.

Категорія 101.12

ЯКІ ПІЛЬГИ З ПДВ Є ДЛЯ БЛАГОДІЙНИКІВ

?? Які податкові пільги з ПДВ поширюються на підприємства, що за-
ймаються благодійною діяльністю і спонсорством?

Відповідь: Згідно з пп.197.1.15 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) 
звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допо-
моги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним органі-
заціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також 
надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) 
благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяль-
ність та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг 
благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-я-
кої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотри-
мання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються 
на загальних підставах.

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних бла-
годійників за цілями, визначеними ст.3 Закону України "Про благодійну 
діяльність та благодійні організації", поширюються правила маркування.

Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомо-
га. Продаж заборонено" на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовніш-
ню або внутрішню упаковку товару. Під час маркування товарів благодій-
ної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації 
та благодійника.

Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпо-
середньо товарів напис було видно повністю і чітко.

Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають 
таку допомогу.

Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи 
виконавчої влади та контролюючі органи.

Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, 
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призначених для використання юридичними особами - її набувачами з ме-
тою провадження діяльності за цілями, передбаченими ст.3 Закону України 
"Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної 
допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа - набу-
вач благодійної допомоги:

 — визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування коло осіб, яким вона нада-
ватиметься;
 — повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодій-
ну допомогу.

Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський 
та оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та використан-
ня благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг, а також звітність 
за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері статистики, формою, яку надси-
лають контролюючим органам.

Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допом-
огою, юридичні особи - набувачі благодійної допомоги користуються пла-
ном рахунків та інструкцією, що діють в Україні.

Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги самостійно визначають 
порядок аналітичного обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомо-
гою, відкривають відповідні рахунки.

Юридичні особи - набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій 
звітності відображають:

 — у бухгалтерському балансі - окремо кошти (товари, роботи, послуги), 
отримані як благодійна допомога;
 — у звіті про прибутки та збитки - окремо вартісну величину отриманої 
благодійної допомоги.

У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення 
щодо зазначених показників діяльності, пов'язаної з благодійною допом-
огою.

Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомо-
ги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи виконавчої 
влади, а за їх цільовим використанням - місцеві органи виконавчої влади 
та контролючі органи.

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які 
поставляються за кошти чи інші види компенсації, та/або виручка, отрима-
на за таке постачання, підлягають вилученню в недобросовісного продавця 
і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку.
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Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодій-
ної допомоги у вигляді зазначених у р.VI ПКУ підакцизних товарів, цінних 
паперів (крім наданих ендавментів, зазначених у р.IV ПКУ), нематеріаль-
них активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарсь-
кій діяльності.

Категорія 101.12

ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ЗМІНИВСЯ КОД 
ПІЛЬГИ: ЩО ПИСАТИ В РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

?? Який код пільги вказувати в розрахунку коригування до податкової на-
кладної, якщо з моменту складання податкової накладної він змінився?

Відповідь: Пунктом 16 Порядку заповнення податкової накладної, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 
(далі – Порядок № 1307), передбачено, що у графі 9 розділу Б податкової 
накладної зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками 
податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюд-
жету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДПС станом 
на дату складання податкової накладної.

Згідно з п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податко-
вих зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при 
складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації 
вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 розд. V Податкового кодексу 
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями по-
стачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування 
кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розраху-
нок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному 
реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для по-
даткових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

Таким чином, якщо після складання податкової накладної відбувається 
коригування сум податкових зобов'язань або відбувається виправлення 
помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із 
зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, та при цьому змінюєть-
ся код відповідної пільги з ПДВ, то у розрахунку коригування зазначаєть-
ся код пільги, згідно з Довідниками податкових пільг, які затверджені ДПС 
станом на дату складання розрахунку коригування.

Категорія 101.15
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖЕНОЇ СТАВКИ ПДВ:  
ЧИ ПОТРІБНО У ПН ЗАЗНАЧАТИ КОД ПІЛЬГИ

?? Чи потрібно заповнювати графу 9 "код пільги" податкової наклад-
ної у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг. що опо-

датковуються за ставками 0 % та 7 %?
Відповідь: Відповідно до п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 
(далі - Порядок № 1307), у графі 9 табличної частини податкової накладної 
зазначається код пільги. Графа 9 заповнюється у разі здійснення операцій з 
постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ. При цьому 
у графі 9 згідно з п.п. 7 п. 16 Порядку № 1307 зазначається код відповідної 
пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податко-
вих пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових 
пільг), які затверджені ДПС станом на дату складання податкової накладної.

3 урахуванням викладеного, суб'єкт господарювання, який складає по-
даткову накладну на операції з постачання товарів/послуг, що оподаткову-
ються за ставками 0 % та 7 %, графу 9 "код пільги" податкової накладної 
не заповнює.

Категорія 101.16

ХТО МАЄ ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

?? Які платники податку на прибуток мають пільги в оподаткуванні 
податком на прибуток підприємств?

Відповідь: Платники податку на прибуток, які мають пільги в оподат-
куванні податком на прибуток підприємств, визначені ст. 142 розд. ІІІ та 
підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 142.1 ст. 142 ПКУ звільняється від оподаткування при-
буток підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднан-
нями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, отриманий від продажу 
(постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних 
товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах дого-
ворів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших 
цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку 
здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без 
передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного 
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(податкового) періоду кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне 
місце роботи, становить не менш як 50 відс. середньооблікової чисельності 
штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці та-
ких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 
відс. суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об'єднань осіб з ін-
валідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на 
право користування такою пільгою, який видається уповноваженим орга-
ном відповідно до Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XІІ "Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" зі змінами та 
доповненнями.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від 
оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові 
зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який 
припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно 
до ПКУ.

Підприємства та організації, на які поширюється дія п. 142.1 ст. 142 ПКУ, 
реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передба-
ченому для платників цього податку.

Пунктом 142.2 ст. 142 ПКУ встановлено, що на період підготовки до зняття 
і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення 
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від оподат-
кування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовують-
ся на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської 
АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно без-
печну систему.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від 
оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити подат-
кові зобов'язання з цього податку за результатами податкового (звітного) 
періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нара-
ховану відповідно до ПКУ.

Згідно з п. 142.3 ст. 142 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток під-
приємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за ра-
хунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України 
до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми 
– Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень 
Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та 
розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні, 
для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків 
Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на 
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екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персо-
налу Чорнобильської АЕС.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від 
оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити подат-
кові зобов'язання з цього податку за результатами податкового (звітного) 
періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нара-
ховану відповідно до ПКУ.

Крім того, тимчасово, до 01 січня 2025 року, звільняється від оподатку-
вання прибуток підприємств – суб'єктів літакобудування, що визначені 
відповідно до норм ст. 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ 
"Про розвиток літакобудівної промисловості" зі змінами та доповнення-
ми (абзац перший п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" ПКУ).

На період до 31 грудня 2021 року передбачено застосування ставки нуль 
відсотків для платників податку на прибуток, які відповідають критеріям, 
визначеним у п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" ПКУ.

Тимчасово, до 01 січня 2035 року, застосовуються особливості оподатку-
вання прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями (крім 
тих, що реалізують інвестиційні проекти у сферах добування з метою по-
дальшої переробки та/або збагачення корисних копалин), яке є стороною 
спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону 
України від 17 грудня 2020 року № 1116-IX "Про державну підтримку ін-
вестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", за умови, що 
такий прибуток отриманий внаслідок виконання такого спеціального ін-
вестиційного договору (абзац перший п. 55 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні 
положення" ПКУ).

Зазначений в абзаці першому п. 55 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні поло-
ження" ПКУ прибуток підприємства – інвестора із значними інвестиціями 
звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств протя-
гом п'яти послідовних років починаючи з першого числа першого місяця 
календарного кварталу, який визначено платником податку – інвестором 
із значними інвестиціями у поданій ним до контролюючого органу за міс-
цем реєстрації такого платника податку у довільній формі заяві про вико-
ристання права на застосування передбаченого цим пунктом звільнення, 
але не раніше дати подання такої заяви, а також зазначеної у реєстрі інве-
стиційних проектів із значними інвестиціями дати виконання інвестором 
із значними інвестиціями зобов'язань, передбачених спеціальним інвести-
ційним договором, щодо внесення обсягу значних інвестицій в об'єкти ін-
вестування та початку функціонування таких об'єктів інвестування в рам-
ках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та за умови 
виконання платником податку – інвестором із значними інвестиціями своїх 
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зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором. При цьому період за-
стосування такого звільнення не може перевищувати строку дії спеціаль-
ного інвестиційного договору (абзац четвертий п. 55 підрозд. 4 розд. ХХ 
"Перехідні положення" ПКУ).

Категорія 102.19

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ПІЛЬГУ ЗА ДОХОДАМИ НЕРЕЗИДЕНТІВ  
З ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

?? Як розраховується пільга з податку на прибуток підприємств у разі 
застосування норм міжнародних угод про уникнення подвійного опо-

даткування та у разі виплати доходів нерезидентам у вигляді процентів 
або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з продажу 
або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих 
позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забез-
печено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерези-
дентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку 
держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України від-
повідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, 
від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цін-
них паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, ви-
конання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими га-
рантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, 
що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує 
державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та 
гарантованим державою боргом, або у вигляді процентів, сплачених не-
резидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки 
Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), 
що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюдже-
тах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити 
(позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконання яких 
забезпечено державними або місцевими гарантіями?

Відповідь: Відповідно до п. 30.6 ст. 30 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету 
у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом 
– платником податків.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господа-
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рювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 
зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1233).

Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з от-
риманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає ін-
формацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається 
контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ (п. 2 Порядку № 1233).

Згідно з п. 103.1 ст. 103 ПКУ застосування правил міжнародного догово-
ру України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із 
джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шля-
хом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нере-
зиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із дже-
релом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням осо-
бливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ, особі (податковому 
агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої 
копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укла-
дено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це пе-
редбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 ПКУ).

Ставки податку на прибуток визначено ст. 136 ПКУ.
Ставки 0, 4, 5, 6, 12, 15, 18 і 20 відс. застосовуються до доходів нерезидентів 

та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випад-
ках, встановлених п. 141.4 ст. 141 ПКУ (п. 136.3 ст. 136 ПКУ).

Резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка про-
вадить незалежну професійну діяльність, або суб'єкт господарювання (юри-
дична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему 
оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяль-
ність через постійне представництво на території України, які здійснюють 
на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з 
доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нере-
зидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національ-
ній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 
п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відс. (крім доходів, зазначених 
у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за 
їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше 
не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами 
резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чин-
ності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що 
отримуються ними через їх постійні представництва на території України 
(абзац перший п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ).
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Відповідно до п.п. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 ПКУ не підлягають оподаткуванню 
доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або 
прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження держав-
них цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, 
виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими га-
рантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на тери-
торіях) включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом 
Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, від здій-
снення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів 
або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'я-
зань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у ви-
гляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у 
сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, або у 
вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюд-
жету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або 
зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України 
або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, 
або за кредити (позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконан-
ня яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Таким чином, сума податку на прибуток підприємств не сплачена до бюд-
жету у зв'язку з отриманням податкових пільг відображається у додатку ПП 
"Інформація про суми податкових пільг" до Податкової декларації з подат-
ку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів 
України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибу-
ток при оподаткуванні нерезидентів з урахуванням положень міжнародних 
договорів України здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету = сума доходу із джерелом його походження з України 
х (ставка податку (%) згідно з п. 141.4 ст. 141 ПКУ - ставка податку (%) згід-
но із міжнародним договором) : 100 відсотків.

Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на прибуток 
відповідно до п.п. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 ПКУ здійснюється за алгоритмом:

Сума втрат бюджету = доходи, отримані нерезидентами у вигляді про-
центів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з про-
дажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій міс-
цевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими 
забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерези-
дентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку 
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держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповід-
но до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, від здійснення операцій з про-
дажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій міс-
цевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими 
забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших 
доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за 
отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи місь-
кого бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відобража-
ються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи відне-
сені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що 
отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено дер-
жавними або місцевими гарантіями х ставка податку (%) згідно з п. 141.4 
ст. 141 ПКУ : 100 відсотків.

Розрахунки зазначених пільг здійснюються на підставі показників 
Декларації та додатка ПН до неї.

Категорія 102.16

ЯК ПОРАХУВАТИ ПІЛЬГУ НА СУМУ МИНУЛОРІЧНИХ ЗБИТКІВ

?? Як платнику податку на прибуток, який застосовує коригування 
фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають 

відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (у 
т.ч. на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих подат-
кових (звітних) років), розрахувати суму пільги з податку на прибуток, 
передбачену п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ?

Відповідь: Відповідно до п.п. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу 
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) платник податків зобов'язаний подавати контролюючим ор-
ганам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в 
зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями 
їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за 
умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання вна-
слідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Податкова пільга – передбачене податковим законодавством звільнення 
платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та 
збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, 
визначених п. 30.2 ст. 30 ПКУ (п. 30.1 ст. 30 ПКУ).
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Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господа-
рювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 
зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1233).

Згідно з нормою п. 2 Порядку № 1233, яка набрала чинності з 01.01.2020, 
суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отри-
манням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інфор-
мацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається кон-
тролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.

У зв'язку з цією нормою суб'єкти господарювання, що не сплачують по-
даток на прибуток підприємств у зв'язку з отриманням податкових пільг, ве-
дуть облік сум таких пільг, які відображаються у додатку ПП до Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена на-
казом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та до-
повненнями (далі – додаток ПП).

У додатку ПП до Декларації (далі – додаток ПП) відображаються відо-
мості щодо:

 — коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з 
податку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердже-
ним ДПС;
 — суми податку, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням подат-
кової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);
 — строку користування податковою пільгою у звітному періоді;
 — суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Підпунктом 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий ре-
зультат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п.п. 140.4.4 
п. 140.4 ст. 140 ПКУ застосовуються з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ 
"Перехідні положення" ПКУ.

Сума податку на прибуток, яку платник податку не сплатив до бюджету 
у зв'язку з таким зменшенням фінансового результату до оподаткування є 
пільгою (код пільги згідно з Довідником інших податкових пільг – 11020301), 
та відображається у додатку ПП.

Додаток ПП вперше подається починаючи зі звітних періодів 2020 року.
Сума пільги, передбаченої п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, розраховуєть-

ся таким чином:
 — сума від'ємного значення попереднього звітного року в межах суми при-
бутку звітного періоду х розмір базової ставки податку : 100.

При цьому платник податку, який застосовує коригування фінансового 
результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до поло-
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жень ПКУ (у т.ч. на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування ми-
нулих податкових (звітних) років), суму такої пільги відображає у додатку 
ПП, якщо показник у рядку 04 "Об'єкт оподаткування (рядок 02+ рядок 
03РІ)" Декларації за відповідний звітний період має позитивне значення 
без врахування суми від'ємного значення об'єкта оподаткування поперед-
нього звітного року.

Сумою прибутку податкового (звітного) періоду в межах якого визна-
чається сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих подат-
кових (звітних) років для розрахунку суми пільги з податку на прибуток, 
передбаченої п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, є показник у рядку 04 "Об'єкт 
оподаткування (рядок 02+ рядок 03РІ)" Декларації зі знаком "+ чи -" без 
врахування суми від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього 
звітного року, відображеної у рядку 3.2.4 додатка РІ за такий період.

У разі якщо об'єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному 
періоді має від'ємне значення або дорівнює нулю без врахування від'ємно-
го значення об'єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати 
до бюджету не виникають та сума пільги не визначається.

Категорія 102.10

ЯКУ СУМУ ПІЛЬГИ ВКАЗАТИ У ДОДАТКУ ПП ДО ПРИБУТКОВОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ

?? Яка сума пільги з податку на прибуток (у тому числі, якщо перено-
ситься від'ємне значення з попереднього року у звітний) зазначаєть-

ся у Додатку ПП до Податкової декларації з податку на прибуток під-
приємств за півріччя поточного року у разі застосування її у І та ІІ квар-
талах, якщо у ІІ кварталі сума пільги є меншою ніж у І кварталі та як 
при цьому заповнюються графи 3 – 5 Додатка ПП?

Відповідь: Відповідно до п.п. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу 
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) платник податків зобов'язаний подавати контролюючим ор-
ганам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в 
зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями 
їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за 
умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання вна-
слідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Податкова пільга – передбачене податковим законодавством звільнення 
платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та 
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збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, 
визначених п. 30.2 ст. 30 ПКУ (п. 30.1 ст. 30 ПКУ).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господа-
рювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 
(далі – Порядок № 1233).

Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з от-
риманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає ін-
формацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається 
контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ (п. 2 Порядку № 1233).

Порядок № 1233 є обов'язковим для виконання суб'єктами господарю-
вання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету 
у зв'язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку № 1233).

Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку 
на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є 
календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декла-
рація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період 
починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду 
і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Суб'єкти господарювання, що не сплачують податок на прибуток під-
приємств у зв'язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких 
пільг, які відображаються у додатку ПП до Податкової декларації з податку 
на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства 
фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – 
Декларація).

У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, додаток 
ПП до Декларації не подається.

Відповідно до п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ сума від'ємного значення 
об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років є різницею на 
яку зменшується фінансовий результат до оподаткування.

Зазначена різниця відображається у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ 
Декларації та у додатку ПП до Декларації, оскільки згідно з Довідником 
інших податкових пільг пільгою із кодом 11020301 є сума податку, неспла-
ченого у зв'язку із зменшенням фінансового результату до оподаткування, 
на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових 
(звітних) років.

Враховуючи те, що розрахунок пільги з податку на прибуток здійснюєть-
ся на підставі показників Декларації, яка заповнюється наростаючим під-
сумком з початку року, то у додатку ПП за податковий (звітний) період 
– півріччя у графі 3 "Сума податку, не сплаченого до бюджету у зв'язку з 
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отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), гри-
вень" має зазначатися сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюд-
жету, розрахована на підставі показників Декларації за відповідний подат-
ковий (звітний) період – півріччя.

При цьому строк користування пільгою, у разі застосування її у І та ІІ 
кварталах, є період з першого календарного дня І кварталу по останній 
календарний день півріччя відповідного податкового (звітного) року, який 
зазначається відповідно у графах 4 "число, місяць, рік початку" та 5 "чис-
ло, місяць, рік закінчення" додатка ПП до Декларації.

Категорія 102.19

КОЛИ ТРЕБА ЗАПОВНЮВАТИ ГРАФУ 6 ДОДАТКА ПП

?? В якому випадку заповнюється графа 6 додатка ПП до Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств та як в довідниках 

пільг, затверджених ДПС, вказані пільги, що мають цільове призначення?
Відповідь: Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Податкового кодексу України від 02 

грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) по-
даткова пільга – передбачене податковим законодавством звільнення плат-
ника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, 
сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визна-
чених п. 30.2 ст. 30 ПКУ.

Пунктом 30.2 ст. 30 ПКУ визначено, що підставами для надання податко-
вих пільг є особливості, що характеризують певну групу платників подат-
ків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне зна-
чення здійснюваних ними витрат.

Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та 
обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності 
законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних подат-
кових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюдже-
ту внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі (п. 30.8 
ст. 30 ПКУ).

Згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 
року № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, 
не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриман-
ням податкових пільг" зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1233) 
Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник ін-
ших податкових пільг затверджуються Державною податковою службою 
України (далі – Довідники).

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

ТЕРИТОРІЯ ЗІР ТЕРИТОРІЯ ЗІР



20

Довідники розміщено на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua в рубриці 
Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Довідники/ Довідники пільг за по-
силанням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

Пунктом 2 Порядку № 1233 визначено, що суб'єкт господарювання, що не 
сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде об-
лік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у 
податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, вста-
новлені ПКУ.

Сума податку на прибуток підприємств не сплачена до бюджету у зв'язку 
з отриманням податкових пільг відображається у додатку ПП "Інформація 
про суми податкових пільг" до Податкової декларації з податку на прибу-
ток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

У додатку ПП до Декларації відображаються відомості щодо:
коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з по-

датку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердженим ДПС;
суми податку, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням податко-

вої пільги (вивільнені від оподаткування кошти);
строку користування податковою пільгою у звітному періоді;
суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.
Зокрема, графа 6 "Сума податкової пільги, що використана за цільовим 

призначенням" додатка ПП заповнюється у випадку, якщо податковим зако-
нодавством встановлено вимогу цільового використання податкової пільги 
з податку на прибуток підприємств. Якщо вимога про цільове використання 
стосовно пільги не передбачена, то графа 6 додатка ПП не заповнюється.

Згідно з приміткою 4 до додатка ПП у графі 6 зазначається обсяг пільг від-
повідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

Зазначені податкові пільги з податку на прибуток підприємств у Довідниках 
вказані з ознакою цільового призначення у графі 8 – "1" ("0" – немає ці-
льового призначення).

Категорія 102.19

?? ЯКІ ПІЛЬГИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДФО?
Відповідь: Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб встановлений 

розділом IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-
VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Нормами зазначеного розділу ПКУ передбачено наступні пільги платни-
кам податку:
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 — не включення до складу загального місячного (річного) оподатковува-
ного доходу окремих видів доходів, зазначених у ст. 165 ПКУ;
 — отримання податкової знижки (ст. 166 ПКУ);
 — отримання податкової соціальної пільги, за умови, що розмір заробітної 
плати на місяць не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного про-
житкового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 
податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 
гривень (ст. 169 ПКУ).

Категорія 103.07

ЯКІ ІСНУЮТЬ ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

?? Які передбачені пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки?

Відповідь: Згідно з п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі його часток.

Підпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги із сплати подат-
ку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: база оподат-
кування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 
перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 

кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 

(у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 
кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звіт-
ний) період (рік).

Відповідно до п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ сільські, селищні, міські ради 
та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом 
та перспективним планом формування територій громад, встановлюють 
пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів жит-
лової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізич-
них або юридичних осіб, громадських об'єднань, благодійних організацій, 
релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані 
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у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів жит-
лової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходя-
чи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів не-
житлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об'єктом 
оподаткування.

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 cт. 266 
ПКУ для фізичних осіб не застосовуються до: об'єкта/об'єктів оподатку-
вання, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний 
розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 
ПКУ; об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власника-
ми з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, викори-
стовуються у підприємницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

Категорія 106.05

ЧИ Є ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ ДЛЯ САДОВИХ  
ТА ДАЧНИХ БУДИНКІВ

?? Чи застосовуються пільги у вигляді зменшення бази оподаткування 
об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, при 

сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за са-
довий та дачний будинки?

Відповідь: Відповідно до п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодек-
су України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, 
в тому числі його частка.

Згідно з п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 ПКУ об'єкти житлової нерухомості – 
будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні 
та садові будинки.

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитло-
вої нерухомості, в тому числі його часток (п.п. 266.3.1 п. 266.3 ст. 266 ПКУ).

Підпунктами "б" та "в" п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено піль-
ги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 
вигляді зменшення бази оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухо-
мості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи 
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– платника податку, зокрема: для житлового будинку/будинків незалежно 
від їх кількості – на 120 кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової не-
рухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у влас-
ності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, 
у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Порядок надання пільг встановлено п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ.
База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповід-
них документів платника податків, зокрема документів на право власності 
(п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 ПКУ).

Враховуючи вище зазначене, пільги у вигляді зменшення бази оподатку-
вання об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, при 
сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосо-
вуються до садового та дачного будинків з урахуванням норм, визначених 
п. 266.4 ст. 266 ПКУ.

Категорія 106.05

ФІЗОСОБА ЧАСТИНУ РОКУ ЗДАВАЛА НЕРУХОМІСТЬ В ОРЕНДУ:  
ЯК ЗАСТОСОВУЮТЬ ПІЛЬГУ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

?? Яким чином застосовується пільга із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, для ФО, яка протягом кількох 

місяців звітного року здавала об'єкт житлової нерухомості в оренду?
Відповідь: Відповідно до п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодек-

су України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, 
в тому числі його частка.

Пунктом 266.4 ст. 266 ПКУ передбачено пільги зі сплати податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Водночас, пільги з податку, що сплачується на відповідній території з 
об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об'єкти 
оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприєм-
ницькій діяльності) (абзац третій п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).
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Згідно з нормою ст. 810 глави 59 Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями договором найму (оренди) 
житла визнається цивільно-правовий договір, в силу якого одна сторона – 
власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій 
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для 
того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для під-
твердження здачі житла в оренду.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичної особи, здійснюється контролюючим ор-
ганом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої не-
рухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до кон-
тролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки 
даних, зокрема, щодо об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, 
що перебувають у їх власності, права на користування пільгою зі сплати 
податку (п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

Таким чином, якщо фізична особа – власник об'єкта житлової нерухомості 
протягом кількох місяців звітного року здавала об'єкт житлової нерухо-
мості в оренду, пільга зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, на такий об'єкт не застосовується починаючи з того міся-
ця, в якому фактично об'єкт здавався в оренду, та до кінця місяця, в якому 
припинено здачу в оренду такого об'єкта.

Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об'єктів житлової нерухо-
мості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, 
права на користування пільгою зі сплати податку, фізична особа має право 
звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю по-
датковою адресою.

Категорія 106.05
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ЧИ БУДЕ ПІЛЬГА З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ,  
ЯКЩО ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕ ВЕДЕ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АДРЕСОЮ 
РЕЄСТРАЦІЇ

?? Чи застосовується пільга у вигляді зменшення бази оподаткування 
при сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-

ки, до житлової/нежитлової нерухомості, яка у виписці з ЄДР зазначена 
як місце здійснення діяльності ФОП, але не використовуються ним у го-
сподарській діяльності?

Відповідь: Підпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, у вигляді зменшення бази оподаткування на об'єкт/об'єкти 
житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності 
фізичної особи платника податку.

Згідно з п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ сільські, селищні, міські ради та 
ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад встановлюють піль-
ги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких 
зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для 
забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів жит-
лової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходя-
чи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів не-
житлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об'єктом 
оподаткування.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів жит-
лової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до об'єкта/об'єк-
тів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприєм-
ницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим ор-
ганом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої не-
рухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової не-
рухомості та відповідної ставки податку (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).
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Пунктом 63.3 ст. 63 ПКУ визначено, що платники податків з метою про-
ведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на об-
лік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відо-
кремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне 
місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, 
рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які 
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неоснов-
не місце обліку).

При цьому, пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової неру-
хомості, для фізичних осіб не застосовуються до об'єктів оподаткування, 
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, зокрема 
використовуються у підприємницькій діяльності.

Тобто, якщо фізичні особи фактично здійснюють підприємницьку діяль-
ність за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) та є власниками 
об'єктів житлової нерухомості, про що зазначається у виписці з Єдиного 
державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадсь-
ких формувань (далі – Виписка), то при нарахуванні податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, до таких об'єктів житлової нерухо-
мості пільга застосовуватись не буде.

Що стосується об'єктів нежитлової нерухомості, то незалежно від виду 
діяльності, зазначеного у Виписці, пільга у вигляді зменшення бази оподат-
кування на них не розповсюджується.

Категорія 106.05

ОДНУ З КВАРТИР ЛЮДИНА ЗДАЄ В ОРЕНДУ:  
ЯК ЗАСТОСУЮТЬ ПІЛЬГУ ЗА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

?? Яким чином застосовується пільга з податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, у разі наявності у ФО декількох об'єктів 

житлової нерухомості, один з яких використовується з метою одержан-
ня доходу?

Відповідь: Підпунктом 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
визначено, що база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
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б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. 
метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 
(у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 
кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звіт-
ний) період (рік).

Також, сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формуван-
ня територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на 
відповідній території, з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 
що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських 
об'єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, стату-
ти (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та 
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими ста-
тутами (положеннями) (п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

Водночас, п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ встановлено, що пільги з по-
датку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, для 
фізичних осіб не застосовуються до об'єкта/об'єктів оподаткування, що 
використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в 
оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Порядок обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, визначений п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ.

Отже, при обчисленні податку з декількох об'єктів житлової нерухомості, 
які перебувають у власності фізичної особи (згідно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 
ст. 266 ПКУ), до об'єкта оподаткування, що використовується з метою одер-
жання доходів, пільги, передбачені п. 266.4 ст. 266 ПКУ, не застосовуються.

Категорія 106.05

ЮРОСОБУ ЗАРЕЄСТРОВАНО У КВАРТИРІ ЗАСНОВНИКА:  
ЧИ ДІЄ ПІЛЬГА З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

?? Чи може ФО – засновник ЮО застосувати пільгу зі сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до об'єкта жит-

лової нерухомості, за адресою якого зареєстрована така ЮО?
Відповідь: Відповідно до п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі 
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– ПКУ) пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, не надаються, зокрема, на об'єкти оподаткування, що викори-
стовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, 
лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пунктом 63.3 ст. 63 ПКУ визначено, що платники податків з метою про-
ведення податкового контролю підлягають реєстрації або взяттю на облік 
у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичної особи, відо-
кремлених підрозділів юридичної особи, місцем проживання особи (основне 
місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, 
рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які 
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неоснов-
не місце обліку).

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається міс-
це її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у кон-
тролюючому органі п. 45.1 ст. 45 ПКУ).

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юри-
дичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що 
містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань (п. 45.2 ст. 45 ПКУ).

При цьому, відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями місцезнаходженням юри-
дичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, 
з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (пе-
реважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Отже, фізична особа – засновник юридичної особи не може застосувати 
пільгу зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, до об'єкта житлової нерухомості за адресою якого зареєстрована дана 
юридична особа.

Категорія 106.05

ЯКИЙ КОД ПІЛЬГИ ВКАЗУВАТИ В ДЕКЛАРАЦІЇ  
З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

?? Який код пільги зазначається в графах 17 додатка 1 та 16 додатка 
2 до форми декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від зе-

мельної ділянки?
Відповідь: Відповідно до п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодек-

су України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

ТЕРИТОРІЯ ЗІР ТЕРИТОРІЯ ЗІР



29

(далі – ПКУ) сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіаль-
них громад, що створені згідно із законом та перспективним планом фор-
мування територій громад, встановлюють пільги з податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, що сплачується на відповідній тери-
торії з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають 
у власності, зокрема, юридичних осіб, релігійних організацій України, ста-
тути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та 
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими ста-
тутами (положеннями).

Наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897 "Про вне-
сення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки" внесено зміни до форми Податкової 
декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 
(далі – Декларація).

Відповідно до Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюд-
жету, та на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого 
згідно з п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, в графах 17 додатка 1 та 16 додатка 
2 до Декларації зазначається код "18010402".

Категорія 106.07

ЧИ Є ПІЛЬГИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ЄДИННИКІВ

?? Чи передбачені пільги для ФОП – платників ЄП, які належать до пев-
них соціальних категорій громадян, в частині зменшення встановле-

них ставок ЄП?
Відповідь: Норми Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачають такі 
способи оподаткування доходів, що одержують фізичні особи – підприємці:

 — у разі застосування загальної системи оподаткування – податком на до-
ходи фізичних осіб оподатковується чистий оподатковуваний доход, який 
визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом і до-
кументально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською 
діяльністю фізичної особи – підприємця відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ;
 — у разі застосування спрощеної системи оподаткування – здійснюється 
сплата єдиного податку, який встановлюється у відсотках (фіксованих 
ставках) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, вста-
новленого законом на 1 січня податкового (звітного) року або розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податко-
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вого (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) згід-
но з п. 293.1 ст. 293 ПКУ.

Вибір системи оподаткування здійснюється фізичною особою – підприєм-
цем самостійно.

Глава 1 розділу XIV ПКУ, яка визначає правові засади застосування спро-
щеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єди-
ного податку, не передбачає зменшення встановлених ставок єдиного по-
датку для фізичних осіб – підприємців для осіб, які належать до певних со-
ціальних категорій громадян.

При цьому, згідно зі ст. 128 Господарського кодексу України від 16 січня 
2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями громадянин – підприємець 
зобов'язаний, зокрема сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в 
порядку і в розмірах, встановлених законом.

З урахуванням викладеного, законодавчо не передбачено зменшення 
встановлених ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців не-
залежно від приналежності особи до певної соціальної категорії громадян.

Категорія 107.05

ЯКІ ПІЛЬГИ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ ДІЮТЬ ДЛЯ ФІЗОСІБ

?? Які  пільги щодо сплати земельного податку встановлені  
для ФО?

Відповідь: Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 
наведено в ст. 281 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 
№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Так, згідно з п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звіль-
няються:

 — особи з інвалідністю першої і другої групи;
 — фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 — пенсіонери (за віком);
 — ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 
22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту";
 — фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні 
ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 
ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм:
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 — для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 
як 2 гектари;
 — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, 
в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
 — для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 — для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 — для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої 
групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекори-
стувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в 
оренду платнику єдиного податку четвертої групи (п. 281.3 ст. 281 ПКУ).

Пунктом 281.4 ст. 281 ПКУ визначено, що якщо фізична особа, визначе-
на у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у власності 
декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких пере-
вищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 281 ПКУ, така особа до 
01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до кон-
тролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки 
про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги 
(далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 
податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 
місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, за-
яви про застосування пільги після 01 травня поточного року, пільга почи-
нає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податко-
вого (звітного) періоду.

Згідно з п. 281.5 ст. 281 ПКУ, якщо право на пільгу у фізичної особи, яка 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, вини-
кає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у п. 281.1 
ст. 281 ПКУ, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки 
одного виду використання, така особа подає заяву про застосування піль-
ги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної 
ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на піль-
гу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з ураху-
ванням вимог п. 284.2 ст. 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за 
місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого п. 281.5 
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ст. 281 ПКУ пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок 
з наступного податкового (звітного) періоду.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календар-
ний рік (п. 285.1 ст. 285 ПКУ).

Категорія 111.04

ЧИ БУДЕ ПІЛЬГА ІЗ ЗЕМПОДАТКУ У РАЗІ ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

?? Чи мають право на пільгу щодо сплати земельного податку ФО, яким 
призначено пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі 

втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку?
Відповідь: Відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і 
другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 
років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюєть-
ся дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту" зі змінами та доповнення-
ми, та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні 
ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 
ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм:

 — для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 
як 2 гектари;
 — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, 
в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
 — для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 — для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 — для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Пунктом 281.4 ст. 281 ПКУ визначено, що якщо фізична особа, визначе-
на у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у власності 
декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких пере-
вищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 281 ПКУ, така особа до 
01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до кон-
тролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки 
про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги 
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(далі – заява про застосування пільги).
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 

податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 
місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, зая-
ви про застосування пільги після 01 травня поточного року пільга починає 
застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового 
(звітного) періоду.

Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька зе-
мельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарно-
го року та/або фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, набуває 
право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду викори-
стання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого 
органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 ка-
лендарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності 
(абзац перший п. 281.5 ст. 281 ПКУ).

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняєть-
ся від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому 
виникло це право (п. 284.2 ст. 284 ПКУ).

Отже, фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, 
по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними 
пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку 
за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за ви-
нятком земельних паїв). При цьому фізична особа для отримання пільги 
щодо сплати земельного податку має подати до 01 травня поточного року 
або протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу до контро-
люючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про засто-
сування пільги довільної форми та документи, що посвідчують її право на 
пільгу (пенсійне посвідчення (за віком)).

Категорія 111.04
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ЧИ ТРЕБА ФІЗОСОБІ ЩОРОКУ ПОДАВАТИ КОНТРОЛЕРАМ 
ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВО НА ПІЛЬГУ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ

?? Чи зобов'язана ФО щороку подавати до контролюючого органу за-
яву про застосування пільги зі сплати земельного податку та доку-

менти, які підтверджують її право на таку пільгу?
Відповідь: Відповідно до п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум 
проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної 
ділянки щороку до 01 травня.

Згідно з п. 285.1 ст. 285 ПКУ базовим податковим (звітним) періодом для 
плати за землю є календарний рік.

Підпунктом 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 ПКУ передбачено, що платник податків має 
право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, 
встановленому ПКУ.

Перелік категорій фізичних осіб – власників земельних ділянок, які звіль-
няються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ.

Звільнення від сплати земельного податку, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом 
використання у межах граничних норм, встановлених у п. 281.2 ст. 281 ПКУ.

Також, п 281.3 ст. 281 ПКУ визначено, що від сплати податку звільняються 
на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку чет-
вертої групи.

Згідно з п. 281.4 ст. 281 ПКУ, якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 
ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земель-
них ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі гра-
ничних норм, визначених п. 281.2 ст. 282 ПКУ, така особа до 01 травня по-
точного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого 
органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне 
обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги (далі – заява про 
застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 
податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 
місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, за-
яви про застосування пільги після 01 травня поточного року, пільга почи-
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нає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податко-
вого (звітного) періоду.

Відповідно до п. 281.5 ст. 281 ПКУ, якщо право на пільгу у фізичної особи, 
яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використан-
ня, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, набуває право власності на земельну ділянку/земельні 
ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосуван-
ня пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої зе-
мельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права 
на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з ураху-
ванням вимог п. 284.2 ст. 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за 
місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого п. 281.5 
ст. 281 ПКУ пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок 
з наступного податкового (звітного) періоду.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа – власник земельної ділян-
ки або декількох земельних ділянок одного виду використання, яка нале-
жить до пільгових категорій, звільняється від сплати земельного податку 
за умови подання нею заяви про застосування пільги разом з документи, 
що посвідчують її право на пільгу. При цьому нормами ПКУ не визначено 
для фізичної особи обов'язку щорічного подання контролюючому органу 
заяви про застосування пільги зі сплати земельного податку та документів, 
які підтверджують її право на таку пільгу. Тобто, платник податків подає до 
контролюючого органу документи про застосування пільги тільки у разі 
наявності змін у володінні земельними ділянками.

Категорія 111.04

ЧИ ОТРИМАЄ ФІЗОСОБА ПІЛЬГУ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ, ЯКЩО ВЧАСНО  
НЕ НАДАЛА ДОКУМЕНТИ ПОДАТКІВЦЯМ

?? Чи може скористатись пільгою щодо сплати земельного податку 
ФО, яка належить до пільгових категорій, але вчасно не подала до 

контролюючого органу заяву про застосування пільги та документ, що 
посвідчує її право на пільгу (посвідчення особи з інвалідністю першої або 
другої групи, пенсійне посвідчення (за віком) тощо)?

Відповідь: Відповідно до п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум 
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проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної 
ділянки щороку до 01 травня.

Згідно з п. 285.1 ст. 285 ПКУ базовим податковим (звітним) періодом для 
плати за землю є календарний рік.

Підпунктом 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 ПКУ передбачено, що платник податків має 
право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, 
встановленому ПКУ.

Відповідно до п. 30.2 ст. 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг 
є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх 
діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здій-
снюваних ними витрат.

Водночас податкові пільги, не використані платником податків, не мо-
жуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок май-
бутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету (п. 30.4 
ст. 30 ПКУ).

Перелік категорій фізичних осіб – власників земельних ділянок, які звіль-
няються від сплати земельного податку, визначено у п. 281.1 ст. 281 ПКУ.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для від-
повідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на зе-
мельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, 
встановлених у п. 281.2 ст. 281 ПКУ.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняєть-
ся від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому 
виникло це право (п. 284.2 ст. 284 ПКУ).

Крім того, п. 281.4 ст. 281 ПКУ передбачено, що якщо фізична особа, визна-
чена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у влас-
ності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких 
перевищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 281 ПКУ, така осо-
ба до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до 
контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки 
про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги 
(далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 
податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 
місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, зая-
ви про застосування пільги після 01 травня поточного року пільга починає 
застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового 
(звітного) періоду.
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Пунктом 281.5 ст. 281 ПКУ встановлено, що якщо право на пільгу у фі-
зичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду 
використання, виникає протягом календарного року та/або фізична осо-
ба, визначена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, набуває право власності на земельну 
ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву 
про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження 
будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття 
такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з ураху-
ванням вимог п. 284.2 ст. 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за 
місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

Отже, пільга по земельному податку почне застосовуватися з наступного 
податкового (звітного) року, якщо фізична особа, яка має підстави для от-
римання пільг щодо сплати земельного податку, подала контролюючому 
органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходжен-
ня будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи 
(якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми 
про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу 
(посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, пенсійне посвід-
чення (за віком) тощо) невчасно:

 — після 01 травня поточного року – якщо станом на 01 січня поточного 
року фізична особа має у власності одну земельну ділянку або декілька;
 — після завершення 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/
або права власності – якщо право на пільгу у фізичної особи виникає 
протягом календарного року та/або фізична особа, набуває право влас-
ності на земельну ділянку/земельні ділянки.

Категорія 111.04

ФІЗОСОБА НЕ ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗЕМЛЮ, НАДАНУ МІСЦЕВОЮ 
ВЛАДОЮ: ЧИ ДІЄ ПІЛЬГА ІЗ ЗЕМПОДАТКУ

?? Чи має право на пільгу зі сплати земельного податку ФО, яка не офор-
мила відповідно до законодавства право власності на землю, проте 

набула це право відповідно до рішення органів виконавчої влади або ор-
ганів місцевого самоврядування чи відповідно до цивільно-правових угод?

Відповідь: Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодек-
сом України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями 
(далі – ЗКУ), а справляння плати за землю – Податковим кодексом України 
від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
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Підпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що плата за землю 
– обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у фор-
мі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної 
і комунальної власності.

Відповідно до ст. 206 ЗКУ використання землі в Україні є платним.
Згідно зі ст. 269 ПКУ платниками податку є власники земельних ділянок, 

земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Статтею 270 ПКУ визначено, що об'єктами оподаткування є земельні 

ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки 
(паї), які перебувають у власності.

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного зе-
мельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 ПКУ).

Щодо пільг зі сплати земельного податку, то відповідно до п. 281.1 ст. 281 
ПКУ від сплати податку звільняються такі категорії громадян:

 — особи з інвалідністю першої і другої групи;
 — фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 — пенсіонери (за віком);
 — ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 
22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту";
 — фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ встановлено, що звільнення від сплати подат-
ку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом ви-
користання у межах граничних норм, а саме:

 — для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 
як 2 гектари;
 — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарсь-
ких будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 
гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 
0,10 гектара;
 — для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 — для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 — для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Враховуючи зазначене, фізичній особі, яка не оформила відповідно до за-
конодавства право власності або право користування землею, проте набула 
це право відповідно до рішення органів виконавчої влади або органів міс-
цевого самоврядування або відповідно до цивільно-правових угод та відно-
ситься до категорії осіб, що мають право на пільги щодо сплати земельного 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

ТЕРИТОРІЯ ЗІР ТЕРИТОРІЯ ЗІР



39

податку і використовує земельну дiлянку за видом використання в межах 
граничних норм, зазначених в ст. 281 ПКУ, надано право на звiльнення вiд 
сплати земельного податку.

Категорія 111.04

КОЛИ ЮРОСОБІ ПОЧИНАТИ ЗАСТОСОВУВАТИ ПІЛЬГУ  
ІЗ ЗЕМПОДАТКУ, НАДАНУ МІСЦЕВОЮ РАДОЮ

?? 3 якого періоду ЮО застосовуються пільги по земельного податку, 
встановлені рішенням органу місцевого самоврядування, якщо таке 

рішення (зміни до рішення) прийняте та оприлюднене протягом року?
Відповідь: Відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами 
та доповненнями (далі – ПКУ) плата за землю у складі податку на майно 
належить до місцевих податків.

Статтею 7 ПКУ визначено загальні засади встановлення податків і зборів, 
зокрема під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та по-
рядок їх застосування.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують 
певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або 
характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 ПКУ).

Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю 
та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території 
(абзац перший п. 284.1 ст. 284 ПКУ).

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняєть-
ся від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому 
виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок 
сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено 
це право (п. 284.2 ст. 284 ПКУ).

Разом з цим, відповідно до частини першої та третьої ст. 73 Закону України 
від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 
із змінами та доповненнями акти ради, сільського, селищного, міського го-
лови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах 
наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташо-
ваними на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями 
громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими осо-
бами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на 
відповідній території.
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Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, 
а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед ор-
ганами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню 
шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах 
наданих їм повноважень.

Отже, рішення органів місцевого самоврядування (зміни до рішень) щодо 
встановлених пільг по земельному податку є обов'язковими для виконання 
всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, 
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, по-
садовими особами. Право щодо застосування пільг по земельному податку у 
юридичних осіб виникає з урахуванням строків, визначених таким рішенням 
органу місцевого самоврядування, а звільнення від сплати земельного по-
датку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

Категорія 111.04

ДІЛЯНКА УТВОРИЛАСЯ З ПАЮ: ЧИ БУДЕ ПІЛЬГА ІЗ ЗЕМПОДАТКУ

?? Чи передбачені пільги щодо сплати земельного податку для ФО за 
земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням 

відповідної ради земельних часток (паїв)?
Відповідь: Статтею 281 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) чітко визначе-
но категорії фізичних осіб, що мають право на пільги щодо сплати земель-
ного податку, та надано вичерпний перелік видів земельних ділянок та їх 
розмір, щодо яких зазначені категорії фізичних осіб мають право скори-
статись пільгами.

Водночас до даного переліку не включено земельні ділянки, що утворилися 
за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв).

З урахуванням викладеного, пільги щодо сплати земельного податку для 
фізичних осіб за земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за 
рішенням відповідної ради земельних часток (паїв), не передбачені і відповід-
но земельний податок за такі ділянки справляється на загальних підставах.

Разом з цим згідно з п. 281.3 ст. 281 ПКУ від сплати податку звільняються 
на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку чет-
вертої групи.

Категорія 111.04
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ЧИ МОЖЕ МІСЦЕВА ВЛАДА ВСТАНОВИТИ ПІЛЬГУ  
З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

?? Чи мають право місцеві ради встановлювати пільги щодо плати за 
землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності)?
Відповідь: Відповідно до п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) органи місцевого самовряду-
вання встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного по-
датку, що сплачується на відповідній території.

Порядок справляння орендної плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності визначено розділом ХІІ ПКУ. Положеннями цього 
розділу не передбачені пільги по орендній платі за землю.

Категорія 111.04

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИНЕН НАДАТИ ГРОМАДЯНИН  
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГИ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

?? Які документи та в які строки повинна надати до контролюючого 
органу ФО для отримання пільги щодо сплати земельного податку?

Відповідь: Відповідно до абзацу першого п. 286.5 ст. 286 Податкового ко-
дексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповнення-
ми (далі – ПКУ) нарахування фізичним особам сум плати за землю прово-
диться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділян-
ки), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, 
до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесен-
ня податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ.

Разом з цим на підставі п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного подат-
ку звільняються:

 — особи з інвалідністю першої і другої групи;
 — фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
 — пенсіонери (за віком);
 — ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 
22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" із змінами та доповненнями;
 — фізичні особи, визнані Законом України від 28 лютого 1991 року № 796-
XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" із змінами та доповненнями (далі – Закон 
№ 796) особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Крім того, Законом України від 28 грудня 2014 року № 76 "Про внесення 
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих ак-
тів України" виключено абзац п'ятий частини другої ст. 2 Закону України 
від 27 лютого 1991 року № 791а-XII "Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастро-
фи", яким виключено зону посиленого радіоекологічного контролю (4 
зона), та виключено ст. 23 Закону № 796, якою були визначені компенсації 
та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4. Тобто пільги щодо сплати 
земельного податку фізичним особам, які віднесені до осіб категорії 4, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не надаються.

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні 
ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 
ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 
межах граничних норм:

 — для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 
як 2 гектари;
 — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, 
в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
 — для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 — для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 — для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Разом з цим, п 281.3 ст. 281 ПКУ визначено, що від сплати податку звіль-
няються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного 
податку четвертої групи.

Пунктом 281.4 ст. 281 ПКУ встановлено, якщо фізична особа, визначена 
у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня поточного року має у власності 
декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких пере-
вищує межі граничних норм, визначених п. 281.2 ст. 282 ПКУ, така особа до 
01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до кон-
тролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки 
про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги 
(далі – заява про застосування пільги).

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 
податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 
місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 
має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, за-
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яви про застосування пільги після 01 травня поточного року, пільга почи-
нає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податко-
вого (звітного) періоду.

Відповідно до п. 281.5 ст. 281 ПКУ, якщо право на пільгу у фізичної особи, 
яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використан-
ня, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена у 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, набуває право власності на земельну ділянку/земельні 
ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосуван-
ня пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої зе-
мельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права 
на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з ураху-
ванням вимог п. 284.2 ст. 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за 
місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пун-
кту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступ-
ного податкового (звітного) періоду.

Отже, фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати 
земельного податку (незалежно від кількості земельних ділянок у її влас-
ності), подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної 
ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що зна-
ходяться у власності такої особи (якщо має у власності декілька земель-
них ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, 
що посвідчують її право на пільгу (посвідчення особи з інвалідністю пер-
шої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків 
багатодітної сім'ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), 
посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", 
посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту", посвідчення "Потерпілий від 
Чорнобильської катастрофи" (1-3 категорія), договір оренди землі, оформ-
лений та зареєстрований відповідно до законодавства:

 — до 01 травня поточного року – якщо станом на 01 січня поточного року 
фізична особа має у власності одну земельну ділянку або декілька;
 — протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/або пра-
ва власності – якщо право на пільгу у фізичної особи виникає протягом 
календарного року та/або фізична особа, набуває право власності на зе-
мельну ділянку/земельні ділянки.

Категорія 111.04
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ЯКІ ПІЛЬГИ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ ДІЮТЬ ДЛЯ ЮРОСІБ

?? Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені ПКУ для 
ЮО?

Відповідь: Відповідно до п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
від сплати земельного податку звільняються:

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об'єднань осіб з 
інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб з інвалід-
ністю (п.п. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

громадські об'єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та ор-
ганізації, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю та 
спілками громадських об'єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, 
де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідні-
стю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відс. 
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 
умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом 
звітного періоду не менш як 25 відс. суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських об'єднань осіб з ін-
валідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на 
право користування такою пільгою, який надається уповноваженим орга-
ном відповідно до Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII "Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" із змінами та 
доповненнями.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громанські об'єднання осіб 
з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми по-
датку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також 
штрафні санкції згідно із законодавством (п.п. 282.1.2 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

 — бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких за-
тверджується Кабінетом Міністрів України (п.п. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 
ПКУ);
 — дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми 
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім націо-
нальних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, 
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утриму-
ються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (п.п. 282.1.4 
п. 282.1 ст. 282 ПКУ);
 — державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади 
оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздо-
ровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ 
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та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом 
до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення та-
ких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових уста-
нов та організацій декларація подається платником податку протягом 30 
календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій (п.п. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);
 — державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри 
з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юна-
цькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи 
вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спор-
тивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх міс-
цевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні 
ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких 
установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів 
з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступно-
го за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій (п.п. 282.1.6 п. 282.1 ст. 282 ПКУ).

Крім того, протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжна-
родних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо ство-
рення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі 
для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та 
наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 01 січня 2023 року, ре-
зиденти – суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її 
здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні 
ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується 
Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку 
(п. 1 підрозд. 6 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ).

До 01 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єк-
ти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України "Про 
розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або ви-
готовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, 
крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти соціального, торго-
вельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будів-
ництва (п. 7 підрозд. 6 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ).

Категорія 111.04
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ЧИ Є ПІЛЬГИ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

?? Чи користуються пільгами щодо сплати земельного податку іно-
земні громадяни та особи без громадянства?

Відповідь: Відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і 
другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 
років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюєть-
ся дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту" зі змінами та доповнення-
ми, та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ передбачено, що Звільнення від сплати подат-
ку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом ви-
користання у межах граничних норм:

 — для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш 
як 2 гектари;
 — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, 
в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
 — для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
 — для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
 — для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Статтею 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-
III зі змінами та доповненнями право на безоплатне отримання із земель 
державної або комунальної власності земельних ділянок, у межах зазначе-
них граничних норм, мають громадяни України.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати 
права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із зе-
мель державної і комунальної власності.

Враховуючи зазначене, іноземні громадяни та особи без громадянства не 
користуються пільгами щодо сплати земельного податку.

Категорія 111.04
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ПІДПРИЄМСТВО МАЄ ПІЛЬГУ ІЗ ЗЕМПОДАТКУ:  
ЧИ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

?? Чи звільняються від подання податкових декларацій з плати за зем-
лю ЮО, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку 

або мають земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню на під-
ставі ст. 283 ПКУ?

Відповідь: Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму 
плати за землю щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного 
року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходжен-
ням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, 
встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної 
суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від 
обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації 
(фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею 
подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження но-
вої нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову 
декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації 
не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів міся-
ця, що настає за звітним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).

Згідно із ст.ст. 269 та 270 ПКУ платниками земельного податку є, зокре-
ма, власники земельних ділянок та землекористувачі, а об'єктами оподат-
кування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 ПКУ податкова пільга – передбачене податко-
вим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку 
щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збо-
ру в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ст. 30 ПКУ.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують 
певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або 
характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 ПКУ).

Статтею 282 ПКУ визначено категорії юридичних осіб, які звільняються 
від сплати земельного податку, а ст. 283 ПКУ – види земельних ділянок, що 
не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Нормами ПКУ не передбачено звільнення від обов'язку подання подат-
кових декларацій за земельні ділянки, з яких земельний податок не справ-
ляється через застосування податкових пільг.
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Крім того, відповідно до п. 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не 
сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням 
податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2010 року № 1233 зі змінами та доповненнями, суб'єкт госпо-
дарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням подат-
кових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми 
податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому ор-
гану у строки, встановлені ПКУ.

Таким чином, не звільняються від подання податкових декларацій з плати 
за землю юридичні особи, які мають право на пільги щодо сплати земельно-
го податку або мають земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню.

Категорія 111.05

?? ЯКІ ПІЛЬГИ З ДЕРЖАВНОГО МИТА МАЮТЬ ПОТЕРПІЛІ ВІД 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН?

Відповідь: Відповідно до п.21 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 
21.01.1993р. №7-93 "Про державне мито" із змінами та доповненнями грома-
дяни України та особи, які їх супроводжують, за видачу їм документа на пра-
во виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним із 
Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської ка-
тастрофи, також на оздоровлення звільняються від сплати державного мита.

Категорія 115.04

?? ЯКІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ МАЮТЬ ПІЛЬГИ  

ПО СПЛАТІ ДЕРЖАВНОГО МИТА?
Відповідь: Відповідно до п.18 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 

21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" із змінами та доповнення-
ми від сплати державного мита звільняються:

 — громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи;
 — громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення 
чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільно-
го відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожи-
ли або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не 
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менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не 
менше трьох років;
 — громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно прожива-
ють на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умо-
ви, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в 
цій зоні не менше чотирьох років;
 — особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та та сім'ї воїнів 
(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у вста-
новленому порядку особи;
 — особи з інвалідністю I та II групи.

Категорія 115.04

ЧИ Є ПІЛЬГИ ЗІ ЗБОРУ ЗА ПАРКУВАННЯ АВТО

?? Чи передбачено пільги щодо сплати збору за місця для паркування 
транспортних засобів?

Відповідь: Відповідно до п.п. 268 прим.1.2.1 п. 268 прим.1.2 ст. 268 прим.1 
розд. ХІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2775-VI 
об'єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних за-
собів є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської 
ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із за-
коном та перспективним планом формування територій громад, спеціаль-
но відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на авто-
мобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а 
також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), 
які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі зе-
мельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних 
засобів, передбачених ст. 30 Закону України від 21 березня 1991 року № 875-
XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" із 
змінами та доповненнями (далі – Закон № 875).

Згідно з ст. 30 Закону № 875-ХІІ органи місцевого самоврядування забез-
печують виділення земельних ділянок особам з інвалідністю із захворюван-
нями опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з 
ручним керуванням поблизу місця їх проживання.

Назву Закону № 875-XII відповідно до п.п. 1 п. 3 Закону України від 19 
грудня 2017 року № 2249-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України" змінено на "Про основи соціальної захищеності осіб з ін-
валідністю в Україні".

Категорія 124.02
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З А Т В Е Р Д Ж У Ю: 
Заступник Голови Державної
податкової служби України
_____________  Михайло  
ТІТАРЧУК
  "09"  квітня  2021 року

	 	 	

ДОВІДНИК № 103/1 
ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ, ЩО Є ВТРАТАМИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 

 СТАНОМ НА 09.04.2021

Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

ПІЛЬГИ  З  ПОДАТКУ НА  ПРИБУТОК  ПІДПРИЄМСТВ

11020306

Податковий кодекс України 
підпункт 142.1 статті 142 
розділу ІІІ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких законів 
України щодо податкової 
реформи" пункт 31 розділу 
І; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 

 71-VIII 
 
 

344-IX 
 

02.12.2010 
 

28.12.2014 
 
 

05.12.2019

01.01.2015 null 0 null

11020310

Податковий кодекс України 
пункт 33 підрозділу 4 
розділу ХХ ; 
 
Закон України 
"Про внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" 
стаття 12  розділу І

2755-VI  
 

652-VIII

02.12.2010  
 

17.07.2015
01.01.2015

 Пільга діє 
на період 

проведення 
антитерористичної 

операці

0 null
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020361

Податковий кодекс України 
пункт 142.2 статті 142 
розділу І; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей виконання 
проектів міжнародної 
технічної допомоги на 
Чорнобильській АЕС" 
 
Закон України 
"Про внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо вдосконалення 
адміністрування податків, 
усунення технічних та 
логічних неузгодженостей 
у податковому 
законодавстві"

2755-VI 
 

 364-VIII  
 
 
 

466-ІХ

02.12.2010 
 

23.04.2015 
 
 
 

16.01.2020

28.05.2015 
 null 1 null

11020362

Податковий кодекс України 
пункт 142.3 статті 142 
розділу І; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей виконання 
проектів міжнародної 
технічної допомоги на 
Чорнобильській АЕС" 
 
Закон України 
"Про внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо вдосконалення 
адміністрування податків, 
усунення технічних та 
логічних неузгодженостей 
у податковому 
законодавстві"

2755-VI 
 

 364-VIII 
 
 
 

466-ІХ 

02.12.2010 
 

23.04.2015 
 
 
 

16.01.2020

28.05.2015 
 null 1 null
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020363

Податковий кодекс України 
пункт 37 підрозділу 4 
розділу ХХ;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо особливостей 
оподаткування під 
час реструктуризації 
державного і гарантованого 
державою боргу та його 
часткового списання"

2755-VI 
 

 702-VIII

02.12.2010 
 

17.09.2015
20.09.2015 null 0 null

11020364

Податковий кодекс України 
пункт 38 підрозділу 4 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо проекту 
модернізації Бортницької 
станції очистки стічних вод" 
 
Податковий кодекс України 
п. 38-1 підрозділу 4 розділу 
ХХ;   
 
 Закон України 
"Про внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо вдосконалення 
адміністрування податків, 
усунення технічних та 
логічних неузгодженостей 
у податковому 
законодавстві"

2755-VI 
 

903-VI 
 
 
 
 

466-ІХ

02.12.2010 
 

23.12.2015 
 
 
 
 

16.01.2020

07.01.16

Тимчасово, на 
період реалізації 

проекту 
модернізації 
Бортницької 

станції очистки 
стічних вод

1 null
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020365

Податковий кодекс України 
пункт 41 підрозділу 4 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2018 році"

2755-VI 
 

1797-VIII  
 
 

2245-VІІІ

02.12.2010 
 

21.12.2016 
 
 

07.12.2017

01.01.2017 31.12.24 1 null

11020366

Податковий кодекс України 
підпункт "а" пункту 44 
підрозділу 4 розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 
 

21.12.2016

01.01.2017 31.12.2021 0 null

11020367

Податковий кодекс України 
підпункт "б"  пункту 44 
підрозділу 4 розділу ХХ;

Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI

1797-VIII 

02.12.2010

21.12.2016

01.01.2017 31.12.2021 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



54

Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020368

Податковий кодекс України 
підпункт "в" пункту 44 
підрозділу 4 розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 
 

21.12.2016

01.01.2017 31.12.2021 0 null

11020369

Податковий кодекс України 
підпункт 141.4.11 пункт 
141.4 статті 141 розділу І; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 
 

21.12.2016

01.01.2017 null 0 null

11020370

Податковий кодекс України 
пункт 46 підрозділу 4 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2018 році" 

2755-VI 
 

1797-VIII 
 
 

2245-VIII

02.12.2010 
 

21.12.2016  
 
 

07.12.2017

01.01.17 null 0 null
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020371

Податковий кодекс України 
пункт 47 підрозділу 4 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 

21.12.2016
01.01.2017 null 0 null

11020377

Податковий кодекс 
України підпункт 140.5.9 
пункту 140.5 статті 140 
розділу ІІІ;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо підвищення 
доступності лікарських 
засобів, медичних виробів 
та допоміжних засобів до 
них, які закуповуються 
за кошти державного 
бюджету, та створення 
умов для закупівель у сфері 
охорони здоров'я за кошти 
державного бюджету" 

2755-VI 
 
 

532-IX  
  
 
 
 
 
 

02.12.2010 
 
 

17.03.2020

01.04.20 null 1 null

11020378

Податковий кодекс 
України підпункт 140.5.9 
пункту 140.5 статті 140 
розділу ІІІ;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо підвищення 
доступності лікарських 
засобів, медичних виробів 
та допоміжних засобів до 
них, які закуповуються 
за кошти державного 
бюджету, та створення 
умов для закупівель у сфері 
охорони здоров'я за кошти 
державного бюджету" 

2755-VI  
 
 

532-IX  
  
 
 
 
 
 

02.12.2010 
 
 

17.03.2020

01.04.20 null 1 null
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
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чення

Комен- 
тар

11020379

Податковий кодекс України 
пункт 511 підрозділу 4 
розділу XX;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів, спрямованих 
на забезпечення 
додаткових соціальних 
та економічних гарантій 
у зв'язку з поширенням  
коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)" 

2755-VI 
 

540-IX  
  
 
 
 
 
 

02.12.2010   
 

30.03.2020
02.04.20

Протягом дії 
карантину, 

встановленого 
Кабінетом 

Міністрів України  

0 null

11020380

Податковий кодекс України 
пункт 512 підрозділу 4 
розділу XX;  

Закон України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів, спрямованих 
на забезпечення 
додаткових соціальних 
та економічних гарантій 
у зв'язку з поширенням  
коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)"

2755-VI 

540-IX 
 

02.12.2010  

30.03.2020
02.04.20

Протягом дії 
карантину, 

встановленого 
Кабінетом 

Міністрів України  

0 null

11020381

Податковий кодекс України 
пункт 513 підрозділу 4 
розділу XX;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів, спрямованих 
на забезпечення 
додаткових соціальних 
та економічних гарантій 
у зв'язку з поширенням  
коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)" 

2755-VI    
 

540-IX  
  
 
 
 
 
 

02.12.2010   
 

30.03.2020
02.04.20

Протягом дії 
карантину, 

встановленого 
Кабінетом 

Міністрів України  

0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020386

Податковий кодекс України 
абзац другий пункту 54 
підрозділу 4 розділу ХХ;    
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та інших законів 
України щодо соціальної 
підтримки платників 
податків на період 
здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою 
запобігання поширенню на 
території України гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" 

2755-VI      
 
 

1072-IX

02.12.2010     
 
 

04.12.2020

10.12.20 null 1 null

11020387

Податковий кодекс України 
абзац третій пункту 54 
підрозділу 4 розділу ХХ;  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та інших законів 
України щодо соціальної 
підтримки платників 
податків на період 
здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою 
запобігання поширенню на 
території України гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" 

2755-VI   
 
 

1072-IX

02.12.2010  
 
 

04.12.2020

10.12.20 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

11020389

Податковий кодекс України 
пункт 55 підрозділу 4 
розділу ХХ;  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо особливостей 
оподаткування суб'єктів 
господарювання, які 
реалізують інвестиційні 
проекти із значними 
інвестиціями в Україні"

2755-VI   
 

1293-IX 

02.12.2010  
 

02.03.2021
28.03.21 01.01.35 1

Нова 
пільга

*Пільга застосовується з урахуванням особливостей встановлених пунктом 55 підрозділу 4 розділу ХХ 
Податкового кодексу України

ПІЛЬГИ  ПО  ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

18010510
Податковий кодекс України 
пункт 284.1 статті 284 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18010511

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282  
розділу ХIII;   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності" 

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

18010550

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII;

Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI 

654-VIII

02.12.2010

17.07.2015

01.09.15 null
0

null

18010551

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

18010552

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

18010553

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

18010554

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

18010559

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.1 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18010572

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.3 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

18010573

Податковий кодекс України 
пункт 1 підрозділу 6 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо податкової реформи";  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"  

2755-VI 
 

71-VIII                                           
 
 

1797-VІІІ

02.12.2010 
 

28.12.2014          
 
 

21.12.2016

01.01.15 31.12.22 0 null

18010579

Податковий кодекс 
України підпункт 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

18010580

Податковий кодекс 
України підпункту 282.1.4 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов 
для надання освітніх 
послуг дошкільними 
та загальноосвітніми 
навчальними закладами 
недержавної форми 
власності"

2755-VI  
 
 

654-VIII

02.12.2010 
 
 

17.07.2015

01.09.15 null 0 null

18010585

Податковий кодекс 
України підпункту 282.1.2 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344 - ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

18010586

Податковий кодекс України 
пункт 7 підрозділу 6 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо підтримки 
літакобудівної галузі"

2755-VI 
 

1795-VIII

02.12.2010 
 

20.12.2016
01.01.2017 31.12.2024 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

18010587

Податковий кодекс 
України підпункту 282.1.5 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 
 

21.12.2016

01.01.2017 null 1 null

18010588

Податковий кодекс 
України підпункту 282.1.6 
пункту 282.1 статті 282 
розділу ХIII;

Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні";

Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI

1797-VIII 

344-ІХ

02.12.2010

21.12.2016

05.12.2019

01.01.2017 null 0 null

18010594

Податковий кодекс України 
пункт 11 підрозділу 6 
розділу ХХ;  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо особливостей 
оподаткування суб'єктів 
господарювання, які 
реалізують інвестиційні 
проекти із значними 
інвестиціями в Україні"

2755-VI   
 

1293-IX 

02.12.2010  
 

02.03.2021
28.03.21 01.01.35 1

Нова 
пільга

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060403

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.1 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060404

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.2 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060405

Податковий кодекс 
України підпункт "а" 
підпункту 197.1.3 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060406

Податковий кодекс 
України підпункт "б" 
підпункту 197.1.3 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060409

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.5 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060410

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.6 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060411

Податковий кодекс 
України підпункт "а" 
підпункту 197.1.7 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060412

Податковий кодекс 
України підпункт "б" 
підпункту 197.1.7 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060414

Податковий кодекс 
України підпункт "г" 
підпункту 197.1.7 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового 
кодексу України"

2755-VI 
 
 

3609-VI

02.12.2010 
 
 

07.07.2011

06.08.11 null 0 null

14060417

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.8 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060418

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.9 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060419

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.10 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060423

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.14 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060429

Податковий кодекс 
України підпункту 197.1.20 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V;  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060433

Податковий кодекс 
України підпункту 197.1.23 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060434

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.24 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019 
01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060435

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.25 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V;  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2018 році"; 
 
Закон України  "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового 
кодексу України"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких законів 
України щодо податкової 
реформи"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо підготовлення, 
виготовлення, 
розповсюдження книжок 
та періодичних видань 
друкованих засобів масової 
інформації вітчизняного 
виробництва" 

2755-VI 
 
 

3609-VI 
 
 
 

71-VIII 
 
  
 

206-VIII 
 
 

2245-VIII

02.12.2010 
 
 

07.07.2011 
 
 
 

28.12.2011 
 
 
 

13.02.2015 
 
 

07.12.2017

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060442

Податковий кодекс України 
пункт 197.6 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України  "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового 
кодексу України"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
удосконалення деяких 
податкових норм"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
діяльності підприємств 
та організацій, 
заснованих громадськими 
об'єднаннями осіб з 
інвалідністю"

2755-VI 
 

3609-VI 
 
 
 

4834-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 

07.07.2011 
 
 
 

24.05.2012 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060463

Податковий кодекс України 
пункт 12 підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2016 році"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні";  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо державної 
підтримки кінематографії в 
Україні"  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо державної 
підтримки культури, 
туризму та креативних 
індустрій"    

2755-VI 
 

909-VIII 
 
 
 

1797-VIII                                                                                                                             
 
 

2176-VІІІ   
 
 

962-IX   

02.12.2010 
 

24.12.2015 
 
 
 

21.12.2016                                                                                           
 
 

07.11.2017    
 
 

04.11.2020        

01.01.2
011                                                                     

 
 
 
 

31.12.25 0 null

14060494

Податковий кодекс України 
підпункт "б" пункту 27 
підрозділу 2  розділу ХХ;

Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо реалізації 
проекту будівництва 
інфраструктурних об'єктів 
Київського регіону"

2755-VI

5043-VI

02.12.2010

 04.07.2012

15.08.12

Кінець дії 
контракту, 
укладеного 

для реалізації 
національного 

проекту 
"Повітряний 

експрес"

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060495

Податковий кодекс України 
пункт 26¹ підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо особливостей 
оподаткування суб'єктів 
індустрії програмної 
продукції"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
врегулювання окремих 
питань оподаткування"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2018 році"

 2755-VI 
 

5091-VI 
 
 
 

5412-VI 
 
 

2245-VIII

02.12.2010  
 

05.07.2012 
 
 
 

02.10.2012 
 
 

07.12.2017

01.01.13 31.12.22 0 null

14060499

Податковий кодекс 
України підпункт 197.1.31 
пункту 197.1 статті 197 
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
врегулювання окремих 
питань оподаткування"

2755-VI 
 
 

5412-VI

02.12.2010 
 
 

02.10.2012

04.11.12 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060511

Податковий кодекс України 
пункт 32 підрозділу 2 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення зміни до 
Податкового кодексу 
України щодо спеціальних 
засобів індивідуального 
захисту та лікарських 
засобів"; 
 
Закон України "Про 
внесення зміни до 
підрозділу 2 розділу XX 
"Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо спеціальних 
засобів індивідуального 
захисту; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо відносин, 
пов'язаних із здійсненням 
заходів із забезпечення 
національної безпеки 
і оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях" 
 

2755-VI 
 

1561-VII 
 
 

555-VIII 
 
 
 

1797-VIII 
 
 

2463-VIII

02.12.2010 
 

01.07.2014 
 
 

30.06.2015 
 
 
 

21.12.2016 
 
 

19.06.2018

23.07.2014

На період 
проведення 

антитерористичної 
операції  та/

або здійснення 
заходів із 

забезпечення 
національної 

безпеки і 
оборони, відсічі 
і стримування 

збройної агресії 
Російської 

Федерації у 
Донецькій та 
Луганській 

областях, що 
здійснюються 

шляхом 
проведення 

операції 
Об'єднаних 
сил та/або 

запровадження 
воєнного стану

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060512

Податковий кодекс України 
пункт 32 підрозділу 2 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення зміни до 
Податкового кодексу 
України щодо спеціальних 
засобів індивідуального 
захисту та лікарських 
засобів"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо відносин, 
пов'язаних із здійсненням 
заходів із забезпечення 
національної безпеки 
і оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях"

2755-VI 
 

1561-VII 
 
 

2463-VIII

02.12.2010 
 

01.07.2014 
 
 

19.06.2018

23.07.2014

На період 
проведення 

антитерористичної 
операції та/

або здійснення 
заходів із 

забезпечення 
національної 

безпеки і 
оборони, відсічі 
і стримування 

збройної агресії 
Російської 

Федерації у 
Донецькій та 
Луганській 

областях, що 
здійснюються 

шляхом 
проведення 

операції 
Об'єднаних 
сил та/або 

запровадження 
воєнного стану

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060513

Податковий кодекс України 
пункту 32 підрозділу 2 
розділу ХХ;

Закон України "Про 
внесення зміни до 
Податкового кодексу 
України щодо спеціальних 
засобів індивідуального 
захисту та лікарських 
засобів";

Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо відносин, 
пов'язаних із здійсненням 
заходів із забезпечення 
національної безпеки 
і оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях" 

2755-VI

1658-VII

2463-VIII

02.12.2010

01.07.2014

19.06.2018

23.07.2014

На період 
проведення 

антитерористичної 
операції та/

або здійснення 
заходів із 

забезпечення 
національної 

безпеки і 
оборони, відсічі 
і стримування 

збройної агресії 
Російської 

Федерації у 
Донецькій та 
Луганській 

областях, що 
здійснюються 

шляхом 
проведення 

операції 
Об'єднаних 
сил та/або 

запровадження 
воєнного стану

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



75

Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060514

Податковий кодекс України 
пункт 32 підрозділу 2 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо звільнення 
від оподаткування 
продукції оборонного 
призначення"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо відносин, 
пов'язаних із здійсненням 
заходів із забезпечення 
національної безпеки 
і оборони, відсічі і 
стримування збройної 
агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській 
областях";  
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів 
України щодо покращення 
адміністрування та 
перегляду ставок окремих 
податків і зборів"

2755-VI 
 

1658-VII 
 
 

2463-VIII  
 
 
 
 
 

2628-VIII 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                            

02.12.2010 
 

02.09.2014 
 
 

19.06.2018 
 
 
 
 
 

23.11.2018

25.09.14

На період 
проведення 

антитерористичної 
операції та/

або здійснення 
заходів із 

забезпечення 
національної 

безпеки і 
оборони, відсічі 
і стримування 

збройної агресії 
Російської 

Федерації у 
Донецькій та 
Луганській 

областях, що 
здійснюються 

шляхом 
проведення 

операції 
Об'єднаних 
сил та/або 

запровадження 
воєнного стану

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060517

Податковий кодекс України 
пункт 197.23 cтатті 197  
розділу V; 
 
Закон України "Про 
внесення зміни до 
статті 197 Податкового 
кодексу України щодо 
створення сприятливих 
умов для забезпечення 
виконання державних 
контрактів з оборонного 
замовлення та договорів 
на постачання продукції 
оборонного призначення"  

2755-VI 
 

366-VIII

02.12.2010 
 

23.04.2015
29.05.2015 null 1 null

14060521

Податковий кодекс України 
пункт 45 підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
передумов для нової 
моделі ринку природного 
газу та забезпечення 
стабільності розрахунків 
підприємств енергетичної 
галузі"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів 
України щодо покращення 
адміністрування та 
перегляду ставок окремих 
податків і зборів"

2755-VI 
 

812-VIII 
 
 
 

1797-VIII 
 
 

2628-VIII

02.12.2010 
 

24.11.2015 
 
 
 

21.12.2016 
 
 

23.11.2018

01.01.2016 31.12.21 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060522

Податковий кодекс України 
пункт 46 підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2016 році"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо покращення 
інвестиційного клімату в 
Україні";   
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України у зв'язку із 
вдосконаленням процедури 
проведення фінансової 
реструктуризації та 
щодо вдосконалення 
оподаткування операцій 
фінансового лізингу" 

2755-VI 
 

909-VIII 
 
 
 

1797-VIII                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                 

 
 

425-ІХ

02.12.2010 
 

24.12.2015 
 
 
 

21.12.2016                       
 
 

20.12.2019

01.07.16 31.12.22 1 null

14060529

Податковий кодекс України 
пункт 197.24 cтатті 197  
розділу V;

Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо створення 
сприятливих умов для 
впровадження благодійних 
телекомунікаційних 
повідомлень"

2755-VI

1665-VIII

02.12.2010

06.10.2016
06.11.16 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060530

Податковий кодекс України 
пункт 4¹ підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до розділу 
XX "Перехідні положення" 
Податкового кодексу 
України щодо підтримки 
літакобудівної галузі" 
 

2755-VI 
 

1795-VIII

02.12.2010 
 

20.12.2016
01.01.2017 31.12.2024 0 null

14060532

Податковий кодекс України 
пункт 13¹ підрозділу 2 
розділу XX;   
 
Закон України ""Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо державної 
підтримки кінематографії в 
Україні"; 
  
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо державної 
підтримки культури, 
туризму та креативних 
індустрій"  

2755-VI  
 

2176-VIII  
 
 

962-IX   

02.12.2010     
 

07.11.2017  
 
 

04.11.2020     

03.12.17 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14060535

Податковий кодекс України 
пункт 64 підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення 
збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2018 році"; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів 
України щодо покращення 
адміністрування та 
перегляду ставок окремих 
податків і зборів"

2755-VI 
 

2245-VIII 
 
 
 

2628-VIII

02.12.2010 
 

07.12.2017 
 
 
 

23.11.2018

01.01.18 30.12.22 0 null

14060539

Податковий кодекс України 
пункт 46 підрозділу 2 
розділу ХХ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податковго кодексу України 
у зв'язку із вдосконаленням 
процедури проведення 
фінансової рестрктурізації 
та щодо вдосконалення 
оподаткування операцій 
фінансового лізингу"

2755-VI 
 

425-IX

02.12.2010 
 

20.12.2019
01.01.20 31.12.22 0 null

14060547

Податковий кодекс України 
пункт 132 підрозділу 2 
розділу XX;      
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо державної 
підтримки культури, 
туризму та креативних 
індустрій"           

2755-VI      
 

962-IX   

02.12.2010     
 

04.11.2020
01.01.23 31.12.24 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)*

14020035

Податковий кодекс 
України підпункт 213.3.11 
пункту 213.3 статті 213 
розділу VІ 

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 1 null

14020041

Податковий кодекс 
України підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 статті 229 
розділу VІ 

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 1 null

14020042

Податковий кодекс 
України підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 статті 229 
розділу VІ 

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 1 null

14020043

Податковий кодекс 
України підпункт 229.2.1 
пункту 229.2 статті 229 
розділу VІ ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законів України (щодо 
податкової реформи)"

2755-VI 
 
 

71-VIII

02.12.2010 
 
 

28.12.2014

01.01.15 null 1 null

14020060

Податковий Кодекс 
України підпункт 213.3.14 
пункту 213.3 статті 213 
розділу VI; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
оподаткування акцизним 
податком легкових 
транспортних засобів"

2755-VI 
 
 

2611-VIII 

02.12.2010 
 
 

08.11.2018

25.11.18 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код 
пільги

Назва документа
Номер 

документа

Дата 
прийняття 
документа

Початок 
дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака 
цільового 
призна- 
чення

Комен- 
тар

14020061

Податковий Кодекс 
України підпункт 229.8.1 
пункту 229.1 статті 229 
розділу VI; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких інших 
законодавчих актів 
України щодо покращення 
адміністрування та 
перегляду ставок окремих 
податків і зборів" 

2755-VI 
 
 

2628-VIII 

02.12.2010 
 
 

23.11.2018

01.01.19 null 1 null

*  З урахуванням норм п. 38.5 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України (щодо зупинки застосування для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживан-
ня) та/або місцем здійснення діяльності яких є тимчасово окупована територія, норм пунктів 213.2 
та 213.3 статті 213 та статей 225, 229 Податкового кодексу України), у зв'язку із змінами внесеними 
ЗУ від 23.03.2017 № 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення де-
яких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав 
чинності з 15.04.2017 року

ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

18010402

Податковий кодекс 
України підпункт 266.4.2 
пункту 266.4 статті 266  
розділу ХІІ; 
 
Закон України "Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких законів 
України щодо податкової 
реформи" 
                                                  

2755-VI 
 
 

71-VІIІ

02.12.2010 
 
 

28.12.2014

01.01.2015 null 0 null

ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ

18020101
Податковий кодекс України 
пункт 12.3 статті 12 розділу 
І   

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18030101
Податковий кодекс України 
пункт 12.3 статті 12 розділу 
І   

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

В.о. директора Департаменту методології 
Олексій ДОМАНСЬКИЙ
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З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Заступник Голови Державної 
податкової служби України
______________  Михайло 
ТІТАРЧУК
"09"  квітня  2021 року

ДОВІДНИК № 103/2 
 ІНШИХ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 

 СТАНОМ НА 09.04.2021

Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

ПІЛЬГИ  З  ПОДАТКУ НА  ПРИБУТОК  ПІДПРИЄМСТВ
Звільнення від сплати податку учасників Угод

11020025

Сума прибутку, що не 
підлягає оподаткуван-
ню згідно із міжна-
родними договорами 
України.

Закон України  
"Про оподатку-
вання прибут-
ку підприємств" 
стаття 18; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

334/94-ВР 
 

2755-VI

28.12.1994 
 

02.12.2010
18.02.97 null 0 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020085

Суми податку на при-
буток, отриманий з 
іноземних джерел, що 
сплачені суб'єктами го-
сподарювання за кор-
доном, зараховують-
ся під час сплати ними 
податку в Україні. При 
цьому зарахуванню 
підлягає сума податку, 
розрахована за прави-
лами, встановленими 
цим розділом. 
Розмір зарахованих 
сум податку з інозем-
них джерел протягом 
податкового (звітного) 
періоду не може пере-
вищувати суми подат-
ку, що підлягає сплаті в 
Україні таким платни-
ком податку протягом 
такого періоду. 
Не підлягають зараху-
ванню у зменшення по-
даткових зобов'язань 
такі податки, сплачені 
в інших країнах: пода-
ток на капітал/майно 
та приріст капіталу; по-
штові податки; податки 
на реалізацію (продаж); 
інші непрямі подат-
ки незалежно від того, 
підпадають вони під 
категорію прибуткових 
податків чи оподатко-
вуються іншими подат-
ками згідно із законо-
давством іноземних 
держав. 
Зарахування сплаче-
них за митним кордо-
ном України сум подат-
ку здійснюється за умо-
ви подання письмового 
підтвердження контро-
люючого органу іншої 
держави щодо факту 
сплати такого податку 
та за наявності чинного 
міжнародного догово-
ру України про уник-
нення подвійного опо-
даткування доходів.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 141.4.9 
пункт 141.4 стат-
ті 141 розділу І; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 31 
розділу І; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"

2755-VI 
 
 

71-VIII  
 
 

1797-VIII 
 
 

466-ІХ

02.12.2010  
 
 

28.12.2014 
 
 

21.12.2016 
 
 

16.01.2020

01.04.2015 null 0 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020182

  Кошти, одержані  
юридичними особами, 
включаючи українсь-
кі наукові організації , 
у зв‘язку з проектами 
та діяльністю Центру, 
не підлягають оподат-
куванню або іншим 
зборам з боку уряду 
України чи будь-яких 
його органів.

Указ Президента 
України "Про 
затверджен-
ня Угоди про 
створення 
Українського на-
уково-техноло-
гічного центру 
(УТНЦ)"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

202/94 
 
 

2755-VI

04.05.1994 
 
 

02.12.2010

16.07.1994 null 0 null

11020186

Якщо конкретні фор-
ми наукового і техно-
логічного співробіт-
ництва передбача-
ють пряму чи непря-
му фінансову допо-
могу Європейського 
Співтовариства, 
через організації, 
засновані за уча-
стю Європейського 
Співтовариства, учас-
никам Української 
Сторони, то на будь-я-
кі такі гранти, фінан-
сову чи іншу допо-
могу, що надаєть-
ся Європейським 
Співтовариством учас-
никам Української 
Сторони для підтрим-
ки їхньої наукової та 
технологічної діяль-
ності, розповсюджу-
ються податкові та 
митні пільги. 
Такі гранти будуть 
звільнені Українською 
Стороною від сплати 
мита, будь-яких мит-
них зборів, податків 
на  прибуток, а також 
від сплати всіх інших 
аналогічних податків і 
зборів.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Україною та 
Європейським 
співтовариством 
про наукове 
та технологіч-
не співробітни-
цтво";  
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І;

368-ІV 
 
 

2755-VI

25.12.2002 
 
 

02.12.2010

11.02.2003 null 0 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020189

З метою реалізації 
положень цієї Угоди 
обладнання, матеріа-
ли (крім підакцизних 
товарів), фінансові 
ресурси, роботи та 
послуги, які надава-
тимуться Турецькою 
Стороною та вико-
ристовуватимуть-
ся українськими ре-
ципієнтами в рамках 
цієї Угоди, звільня-
тимуться від будь-я-
ких податків. мит, 
зборів (крім митних 
зборів, які сплачують-
ся українськими ре-
ципієнтами) або інших 
податкових зобов‘я-
зань, які стягують-
ся або можуть бути 
стягнені на території 
України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди  між 
Кабінетом 
Міністрів 
України і Урядом 
Турецької 
Республіки про 
технічне і фінан-
сове співробіт-
ництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 3 
розділу І

1194-IV 
 
 

2755-VI

18.09.2003 
 
 

02.12.2010

17.09.2003 null 0 null

11020190

Звільнення від будь-я-
ких мит, внутріш-
ніх податків та інших 
фіскальних зборів, які 
можуть стягуватися в 
Україні стосовно по-
стачання Обладнання 
і послуг японськими 
громадянами відповід-
но до Гранту.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди (у 
формі об-
міну нотами) 
між Кабінетом 
Міністрів України 
та Урядом Японії 
про надання 
японського куль-
турного гранту 
на постачання 
освітлювально-
го обладнан-
ня Львівському 
державному 
академічному 
театру опери та 
балету імені С. 
Крушельницької"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 3 
розділу І

1606-ІV 
 
 
 
 
 

2755-VI

17.03.2004 
 
 
 
 
 

02.12.2010

17.03.2004 null 0 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020191

З метою сприяння 
реалізації проектів у 
рамках цієї Угоди все 
обладнання, матеріали 
(крім підакцизних) та 
послуги, що необхід-
ні для їх впроваджен-
ня і ввозяться на мит-
ну територію України, 
звільняються від по-
датків, зборів та інших 
обов‘язкових платежів, 
включаючи митні збо-
ри.

Закон України 
"Про  ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Італійської 
Республіки про 
технічне спів-
робітництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

1335-IV 
 
 

2755-VI

25.11.2003 
 
 

02.12.2010

19.11.2004 null 1 null

11020206

У випадку, коли ЛСА 
надає Уряду країни 
обладнання, механіз-
ми та матеріали, які 
ввозяться в Україну, 
Уряд України звіль-
няє таке обладнання, 
механізми та матеріа-
ли від податків, у тому 
числі від мит та інших 
обов‘язкових платежів. 
У випадку, коли ЛСА 
надає обладнання, 
механізми та матеріа-
ли, які придбаються в 
Україні, Уряд України 
звільняє таке облад-
нання, механізми та 
матеріали від податків, 
у тому числі від  подат-
ку на додану вартість 
та інших обов‘язкових 
платежів.

Закон України 
"Про  ратифіка-
цію Угоди між   
України та 
Урядом  Японії  
про технічне 
співробітництво 
та гранатову до-
помогу"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

1969-IV 
 
 

2755-VI

01.07.2004 
 
 

02.12.2010

01.07.2004 null 1 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020214

Українская сторона 
звільняє Виконавчи 
органи (іноземний 
державний орган, іно-
земне державне або 
приватне підприєм-
ство, будь-яку держав-
ну або приватну ор-
ганізацію) від податку 
на доходи або будь-я-
ких інших прямих по-
датків чи платежів, 
пов'язаних із заробіт-
ною платою, що ви-
плачуються їм з датсь-
ких фондів та джерел 
за їхні послуги в ме-
жах України в рамках 
цієї Угоди.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
і Урядом 
Королівства 
Данія про тех-
нічне і фінансо-
ве співробітни-
цтво" (підпункт 
"b" пункту 3 
статті 2 Угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

948-V 
 
 
 

2755-VI

18.04.2007 
 
 
 

02.12.2010

03.07.2007 null 1 null

11020215

Установи, консалтин-
гові компанії, неуря-
дові організації чи інші 
юридичні особи, які 
найняті або фінансу-
ються Шведською сто-
роною для виконан-
ня завдань в Україні в 
рамках технічного та 
фінансового співробіт-
ництва між Шведською 
та Українською сторо-
нами, які не є резиден-
тами України, звіль-
няються від сплати 
податків та подібних 
зборів із прибутку ком-
паній, товарообігу чи 
на будь-яких аналогіч-
них підставах, а також 
з заробітної плати й 
винагород, що випла-
чені Шведською сто-
роною за їхні послу-
ги в рамках проекту/
програми технічного і 
фінансового співробіт-
ництва.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Королівства 
Швеція про за-
гальні умо-
ви технічного 
та фінансово-
го співробітни-
цтва" (пункт 5 
стаття 7 Угоди,); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І 

320-VI 
 
 
 

2755-VI

04.06.2008 
 
 
 

02.12.2010

18.07.2008 null 1 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020216

За умови  дотриман-
ня положень попе-
реднього розділу всі 
платежі підрядникам 
за контрактами надан-
ня Технічної допом-
оги звільняються від 
будь-яких податків 
або будь-яких інших 
зборів чи обов‘язкових 
платежів, що стягують-
ся Україною або на те-
риторії України, такою 
мірою, якою ці платежі 
фінансуються за раху-
нок грантових коштів.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Договору 
між Урядом 
України та 
Європейським 
банком ре-
конструкції та 
розвитку про 
співробітни-
цтво та діяль-
ність постій-
ного представ-
ництва ЄБРР в 
Україні" (розділ 
8.02 стаття 8 
Договору); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

 319-IV 
 
 
 
 

2755-VI

04.06.2008 
 
 
 
 

02.12.2010

17.07.2008 null 1 null

11020217

Вартість послуг, що 
надаються в рам-
ках Технічної допом-
оги, та вартість усіх 
Грантових коштів 
звільняються від по-
датку на прибуток під-
приємств, що стягуєть-
ся Україною або на те-
риторії України, та не 
становитимуть, чи вва-
жатимуться такими, 
що становлять, опо-
датковувану вигоду 
або оподатковуваний 
дохід організації, яка 
може одержати прямі 
або непрямі вигоди 
від такої Технічної до-
помоги або Грантових 
коштів.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Договору 
між Урядом 
України та 
Європейським 
банком ре-
конструкції та 
розвитку про 
співробітни-
цтво та діяль-
ність постій-
ного представ-
ництва ЄБРР в 
Україні" (розділ 
8.03 стаття 8 
Договору);

Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

 319-IV

2755-VI

04.06.2008

02.12.2010

17.07.2008 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020225

Відсотки та всі інші 
платежі, які належать 
Північній Екологічній 
Фінансовій Корпорації 
(НЕФКО) й виникають 
унаслідок проектів і 
фінансової діяльності, 
передбаченої цією 
Угодою, а також акти-
ви та доходи НЕФКО, 
пов'язані з такою 
фінансовою діяль-
ністю й проектами, 
звільняються від опо-
даткування.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
та Північною 
екологічною 
фінансовою кор-
порацією" (стат-
тя 3 Рамкової 
угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

2533-VI 
 
 
 

2755-VI

21.09.2010 
 
 
 

02.12.2010

18.11.2010 null 0 null

11020292

Товари,  обладнан-
ня,  техніка,  інше 
майно та послуги, 
що надаватимуть-
ся  та   використову-
ватимуться  в рамках 
цієї Імплементаційної   
угоди,   перелік   яких  
попередньо  узгодже-
ний Сторонами,     не-
залежно      чи     вони      
імпортуватимуться, 
експортуватимуть-
ся,     купуватимуться     
чи     іншим     чином 
використовуватимуть-
ся в Україні,  будуть 
звільнені  від  будь-я-
ких тарифів,  додатко-
вих оплат, мит, ввізно-
го мита, мита на екс-
порт та іншого подіб-
ного оподаткування в 
Україні. 

Закон України 
"Про ра-
тифікацію 
Імплементаційної 
угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України та 
Організацією 
НАТО з ма-
теріально-техніч-
ного забезпечен-
ня і обслугову-
вання (ОМТЗО) 
про утиліза-
цію стрілецької 
зброї й легких 
озброєнь, зви-
чайних боєпри-
пасів та протипі-
хотних мін типу 
ПФМ-1"  (пункт 
5.1 статті 5 
Імплементаційної 
угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

 4338-VI 
 
 
 
 
 

2755-VI

13.01.2012 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

09.02.2012 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020311

Проекти, що фінансу-
ються НАТО, в тому 
числі їхні активи, до-
ходи та інше май-
но (яким володіє ре-
ципієнт або інша осо-
ба від імені реципієн-
та) звільняються зо-
крема, від податку на 
прибуток підприємств; 
разом з тим, ні НАТО, 
ні реципієнт не будуть 
претендувати на звіль-
нення зокрема, від 
оподаткування подат-
ком на прибуток під-
приємств вартості ко-
мунальних послуг.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
та Організацією 
Північно- 
атлантичного 
договору про 
статус представ-
ництва НАТО в 
Україні" (стаття 
25 Угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

989-VIІІ 
 
 
 

2755-VI

04.02.2016 
 
 
 

02.12.2010 

12.03.2016 null 1 null

11020312

Реципієнтам дозво-
ляється укладати 
прямі контракти на 
придбання товарів, 
послуг і будівництва 
з будь-якого джерела 
всередині і за межами 
України щодо проек-
ту, що фінансується 
НАТО. Такі контракти, 
товари, послуги і бу-
дівництво не підляга-
ють зокрема, оподат-
куванню податком на 
прибуток підприємств 
в Україні. Товари, по-
слуги і будівництво, 
набуті відповідно до 
цього положення, не 
повинні відчужувати-
ся шляхом їх прода-
жу або дарування в 
Україні, за виключен-
ням умов, затвердже-
них Урядом України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
та Організацією 
Північно- 
атлантичного 
договору про 
статус представ-
ництва НАТО в 
Україні" (стаття 
26 Угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

989-VIІІ 
 
 
 

2755-VI

04.02.2016 
 
 
 

02.12.2010 

12.03.2016 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020313

Кредитна Установа 
для Відбудови (далі - 
KfW) звільняється від 
усіх податків та інших 
державних зборів, що 
стягуються в Україні у 
зв'язку з укладенням 
і виконанням кредит-
ної угоди, зазначеної у 
пункті 1 статті 2.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина про 
фінансове спів-
робітництво 
(асигнування 
2010 і 2011 року) 
Муніципальна 
програма за-
хисту клімату II 
(проект "Проект 
муніципального 
водного госпо-
дарства м.Чер-
нівці, стадія 1")" 
(пункт 1 статті 3 
Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

943-VIІІ 
 
 
 
 
 

2755-VI

27.01.2016 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

03.03.16 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020314

Товари та операції з 
ними, роботи та послу-
ги, що мають фінан-
суватися за рахунок 
коштів, зазначених у 
пункті 4 статті 1, звіль-
няються від обкла-
дання митом, митни-
ми зборами та усіма 
іншими податками та 
зборами, що застосо-
вуються в Україні.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина про 
фінансове спів-
робітництво 
(асигнування 
2010 і 2011 року) 
Муніципальна 
програма за-
хисту клімату II 
(проект "Проект 
муніципального 
водного госпо-
дарства м.Чер-
нівці, стадія 1")" 
(пункт 2 статті 3 
Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

943-VIІІ 
 
 
 
 
 

2755-VI

27.01.2016 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

03.03.16 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



93

Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020315

Кредитна Установа 
для Відбудови (далі 
- KfW) звільняєть-
ся від усіх податків 
та інших державних 
зборів, що стягують-
ся в Україні у зв'яз-
ку з укладенням і ви-
конанням Кредитних 
та Фінансових угод, 
зазначених у пункті 1 
статті 2.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина про 
фінансове спів-
робітництво 
(асигнування 
2011, 2012 та 
2013 року), про-
ект "Підтримка 
природно-за-
повідних тери-
торій в Україні"" 
(пункт 1 статті 3 
Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

976-VIІІ 
 
 
 
 
 

2755-VI

03.02.2016 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

16.03.16 null 1 null

11020316

Товари та операції з 
ними, роботи та по-
слуги, що фінансують-
ся за рахунок гранто-
вих коштів, зазначених 
у пункті 1 статті 1, не 
обкладаються митом, 
митними зборами та 
будь-якими іншими по-
датками та зборами, 
що застосовуються на 
території України. Це 
стосується також опе-
рацій, здійснюваних 
через місцеві розпо-
рядчі фонди, які мо-
жуть бути створені для 
цілей проекту.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина про 
фінансове спів-
робітництво 
(асигнування 
2011, 2012 та 
2013 року), про-
ект "Підтримка 
природно-за-
повідних тери-
торій в Україні"" 
(пункт 2 статті 3 
Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

976-VIІІ 
 
 
 
 
 

2755-VI

03.02.2016 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

16.03.16 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020317

Уряд України звіль-
няє Японське агент-
ство міжнародного 
співробітництва (далі 
- ЛCA) від усіх фіскаль-
них зборів та подат-
ків, що стягуються в 
Україні з та/або у зв'яз-
ку з Кредитом і нара-
хованими відсотками.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди (у 
формі обміну 
нотами) між 
Урядом України 
та Урядом 
Японії щодо 
Кредитної угоди 
про Другу по-
зику на політи-
ку розвитку 
на здійснен-
ня економіч-
них реформ 
між Кабінетом 
Міністрів 
України та 
Японським 
агентством між-
народного спів-
робітництва" 
(пункт 6 Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

988-VIІІ 
 
 
 
 
 

2755-VI

04.02.2016 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

04.03.16 null 1 null

11020318

Платежі, які бу-
дуть здійснювати-
ся безпосередньо 
або опосередкова-
но Федеративною 
Республікою 
Німеччина на користь 
Палати для покриття 
витрат звільняються 
від прямих податків.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччина 
про заснуван-
ня Німецько-
Української про-
мислово-торго-
вельної палати" 
(пункт 2 статті 4 
Угоди) 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

1027-VIІІ 
 
 
 

2755-VI

16.03.2016 
 
 
 

02.12.2010 

17.04.16 null 1 null

Інші пільги з податку на прибуток підприємств

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020301

Фінансовий резуль-
тат до оподаткування 
зменшується: на суму 
від'ємного значення 
об'єкта оподаткуван-
ня минулих податко-
вих (звітних) років. 
Положення зазначено-
го пункту застосову-
ються з урахуванням 
пункту 3 підрозділу 4 
розділу XX "Перехідні 
положення" цього 
Кодексу.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.2 
пункту 140.4 
статті 140 
розділу ІІІ;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 31 
розділу І;

Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.4 
пункту 140.4 
статті 140 
розділу ІІІ;   

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"

2755-VI

71-VIII

466-ІХ

02.12.2010 

28.12.2014

23.05.2020

01.01.15 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020302

Якщо за результата-
ми звітного періоду 
отримано від'ємний 
загальний фінансовий 
результат від операцій 
з продажу або іншого 
відчуження цінних па-
перів (загальна сума 
збитків від операцій з 
продажу або іншого 
відчуження цінних па-
перів з урахуванням 
суми від'ємного фінан-
сового результату від 
таких операцій та/або 
від'ємного загального 
результату переоцінки 
цінних паперів, не вра-
хованих у попередніх 
податкових (звітних) 
періодах, перевищує 
загальну суму прибут-
ків від таких операцій), 
сума такого від'ємного 
значення загального 
фінансового резуль-
тату за операціями з 
продажу або іншо-
го відчуження цінних 
паперів зменшує за-
гальний фінансовий 
результат від операцій 
з продажу або іншо-
го відчуження цінних 
паперів наступних 
податкових (звітних) 
періодів, що насту-
пають за податковим 
(звітним) періодом ви-
никнення зазначено-
го від'ємного значення 
фінансового резуль-
тату.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 141.2.4 
пункту 141.2 
статті 141 
розділу ІІІ; 
 
Закон України  
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 31 
розділу І; 
 
Закон України  
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні" 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"

 2755-VI 
 
 

71-VIII  
 
 

1797-VIII 
 
 

466-ІХ

02.12.2010  
 
 

28.12.2014 
 
 

21.12.2016 
 
 

16.01.2020

01.01.2015 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020303

Звільняються від опо-
даткування кошти 
спільного інвесту-
вання, а саме: кошти, 
внесені засновниками 
корпоративного фон-
ду, кошти та інші акти-
ви, залучені від учас-
ників інституту спіль-
ного інвестування, 
доходи від здійснен-
ня операцій з актива-
ми інституту спільного 
інвестування, доходи, 
нараховані за актива-
ми інституту спільного 
інвестування, та інші 
доходи від діяльності 
інституту спільного ін-
вестування (відсотки 
за позиками, орендні 
(лізингові) платежі, ро-
ялті тощо).

Податковий ко-
декс України 
підпункт 141.6.1 
пункту 141.6 
статті 141 
розділу ІІІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 31 
розділу І

 2755-VI 
 
 

 71-VIII

02.12.2010  
 
 

28.12.2014

01.01.2015 null 0 null

11020304

Звільняються від опо-
даткування суми ко-
штів у вигляді внесків, 
які надходять до плат-
ників податку, що здій-
снюють недержавне 
пенсійне забезпечення 
відповідно до закону, 
від вкладників пенсій-
них фондів, вкладників 
пенсійних депозит-
них рахунків та осіб, 
які уклали договори 
страхування відповід-
но до Закону України 
"Про недержавне пен-
сійне забезпечення", а 
також осіб, які уклали 
договори страхуван-
ня ризику настання ін-
валідності або смерті 
учасника недержавно-
го пенсійного фонду 
відповідно до зазначе-
ного Закону.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 141.6.2 
пункту 141.6 
статті 141 
розділу ІІІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 31 
розділу І

 2755-VI 
 
 

 71-VIII

02.12.2010  
 
 

28.12.2014

01.01.2015 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020382

Не підлягають оподат-
куванню доходи, отри-
мані нерезидентами у 
вигляді процентів або 
доходу (дисконту) або 
прибутку від здійснен-
ня операцій з продажу 
або іншого відчуження 
державних цінних па-
перів або облігацій міс-
цевих позик, або бор-
гових цінних паперів, 
виконання зобов'язань 
за якими забезпечено 
державними або місце-
вими гарантіями (крім 
прибутку нерезидентів, 
зареєстрованих у дер-
жавах (на територіях) 
включених до переліку 
держав (територій), за-
твердженого Кабінетом 
Міністрів України від-
повідно до підпун-
кту 39.2.1.2 підпун-
кту 39.2.1 пункту 39.2 
статті 39 цього Кодексу, 
від здійснення операцій 
з продажу або іншого 
відчуження державних 
цінних паперів або об-
лігацій місцевих позик, 
або боргових цінних 
паперів, виконання зо-
бов'язань за якими за-
безпечено державними 
або місцевими гарантія-
ми), або у вигляді інших 
доходів за державними 
цінними паперами, що 
виплачуються централь-
ним органом виконав-
чої влади, що забезпе-
чує формування та ре-
алізує державну фінан-
сову політику та/або 
реалізує державну бюд-
жетну політику у сфері 
управління державним 
боргом та гарантова-
ним державою боргом, 
або у вигляді процентів, 
сплачених нерезиден-
там за отримані держа-
вою або до бюджету 
Автономної Республіки 
Крим чи міського бюд-
жету позики (кредити 
або зовнішні запози-
чення), що відобража-
ються в Державному 
бюджеті України або 
місцевих бюджетах 
чи віднесені до витрат 
Національного банку 
України, або за кредити 
(позики), що отримані 
суб'єктами господа-
рювання та виконання 
яких забезпечено дер-
жавними або місцевими 
гарантіями.

Податковий ко-
декс України під-
пункт 141.4.10 
пункт 141.4 стат-
ті 141 розділу І; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо оподатку-
вання доходів, от-
риманих нерези-
дентами за бор-
говими зобов'я-
заннями"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестиційного 
клімату в Україні"; 
  
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо оподатку-
вання доходів 
нерезидентів - 
інвесторів у цінні 
папери" пункт 2 
статті 1 розділу І; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоскона-
лення адміністру-
вання податків, 
усунення техніч-
них та логічних 
неузгодженостей 
у податковому за-
конодавстві";    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо ставки по-
датку на додану 
вартість з окре-
мих операцій на 
період реаліза-
ції Договору між 
Урядом України 
та Урядом 
Республіки 
Польща про на-
дання кредиту 
на умовах пов'я-
заної допомоги 
та інших питань 
державного бор-
гу"

 2755-VI 
 
 

482-VIII  
 
 
 

1797-VIII 
 
 

 2146-VIII 
 
 
 

466-ІХ          
 
 
 

 1016-IX 

02.12.2010  
 
 

22.02.2015 
 
 
 

21.12.2016 
  
 

07.09.2017 
 
 
 

16.01.2020       
 
 
 

01.12.2020  

27.05.2015 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020383

Фінансовий резуль-
тат до оподаткування 
зменшується на суму 
субсидій, отриманих 
платником подат-
ку - суб'єктом кінема-
тографії України для 
повернення частини 
кваліфікованих витрат 
відповідно до Закону 
України "Про держав-
ну підтримку кінема-
тографії в Україні", 
здійснених при ви-
робництві (створенні) 
фільму та включених 
до складу доходів звіт-
ного періоду відповід-
но до національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського об-
ліку або міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.4 
пункту 140.4 
статті 140 
розділу ІІІ; 
 
Закон України  
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо держав-
ної підтримки 
кінематографії в 
Україні"; 
 
Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.7 
пункту 140.4 
статті 140 
розділу ІІІ;   
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"

2755-VI 
 
 

2176-VIII 
 
 
 
 
 

466-ІХ

02.12.2010 
 
 

07.11.2017 
 
 
 
 
 

16.01.2020

01.01.18 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020384

Фінансовий резуль-
тат до оподаткування 
зменшується платни-
ком - правонаступни-
ком на суму від'ємного 
значення об'єкта опо-
даткування платни-
ка податку, що реор-
ганізується шляхом:
приєднання, злиття, пе-
ретворення у періоді 
затвердження переда-
вального акта;
поділу, виділу у 
періоді затвердження 
розподільчого балан-
су пропорційно до от-
риманої частки майна 
згідно з розподільчим 
балансом.
При проведенні реор-
ганізації від'ємне зна-
чення об'єкта оподат-
кування податково-
го (звітного) періоду, 
що обліковувалося у 
платника податку, що 
припиняється, на дату 
затвердження пере-
давального акта або 
розподільчого балансу, 
зменшує фінансовий 
результат до оподатку-
вання платника подат-
ку правонаступника в 
сумі, що не перевищує 
суму власного капіталу 
платника податку, що 
припиняється, станом 
на кінець попередньо-
го податкового (звіт-
ного) року та за умови, 
що платник податку, що 
припиняється, та плат-
ник податку - правона-
ступник були пов'яза-
ними особами більше 
ніж вісімнадцять послі-
довних місяців до дати 
завершення приєднан-
ня (злиття);

Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.5 
пункт 141.4 стат-
ті 141 розділу І;   

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"

 2755-VI  

 466-ІХ

02.12.2010 

16.01.2020

23.05.20 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

11020385

Не є доходами для 
цілей підпункту 141.4.1 
пункту 141.4 статті 141 
Кодексу субсидії для 
повернення частини 
кваліфікованих ви-
трат, передбачених 
Законом України "Про 
державну підтрим-
ку кінематографії в 
Україні"

Податковий ко-
декс України 
підпункт 141.4.1 
пункту 141.4 стат-
ті 141 розділу ІІІ;    
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підтримки 
та підвищення 
міжнародної кон-
куренто- 
спроможності га-
лузі відео та кіно-
виробництва"

2755-VI  
 
 

821-IX                    

16.01.2020   
 
 

21.07.2020 

13.08.20 null 1 null

11020388

Фінансовий резуль-
тат до оподаткування 
зменшується на суму 
бюджетних грантів, 
отриманих платником 
податку та включених 
до складу доходів звіт-
ного періоду відповід-
но до національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського об-
ліку або міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності"

Податковий ко-
декс України 
підпункт 140.4.8 
пункту 140.4 
статті 140 
розділу ІІІ;  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо державної 
підтримки куль-
тури, туризму та 
креативних ін-
дустрій"                                                         

2755-VI     
 
 

962-ІХ                                                   

02.12.2010     
 
 

04.11.2020

23.12.20 null 0 null

ПІЛЬГИ  ПО  ПЛАТІ  ЗА ЗЕМЛЮ

18010504

Не сплачується зе-
мельний податок за 
земельні  ділянки сіль-
ськогосподарських 
підприємств усіх форм 
власності та фермер-
ських (селянських) го-
сподарств, зайняті мо-
лодими садами, ягід-
никами та виноград-
никами до вступу їх у 
пору плодоношення, а 
також гібридними на-
садженнями, генофон-
довими колекціями та 
розсадниками бага-
торічних плодових на-
саджень.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.5 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

18010505

Не сплачується пода-
ток за земельні ділян-
ки, надані для будівни-
цтва і обслуговування 
культових та інших бу-
дівель, необхідних для 
забезпечення діяль-
ності релігійних ор-
ганізацій України, ста-
тути (положення) яких 
зареєстровано у вста-
новленому законом 
порядку.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.8 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
податкової ре-
форми"

 2755-VI 
 
 

 71-VIII

02.12.2010  
 
 

28.12.2014

01.01.2015 null 0 null

18010507

Не сплачується зе-
мельний податок за 
земельні ділянки дер-
жавних сортовипро-
бувальних станцій і 
сортодільниць, які ви-
користовуються для 
випробування сортів 
сільськогосподарських 
культур.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.3 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

18010508

Не сплачується податок 
за землі дорожнього го-
сподарства автомобіль-
них доріг загального 
користування - землі 
під проїзною частиною, 
узбіччям, земляним по-
лотном, декоративним 
озелененням, резерва-
ми, кюветами, мостами, 
штучними спорудами, 
тунелями, транспортни-
ми розв'язками, водо-
пропускними споруда-
ми, підпірними стінка-
ми, шумовими екрана-
ми, очисними споруда-
ми і розташованими в 
межах смуг відведення 
іншими дорожніми спо-
рудами та обладнан-
ням, а також землі, що 
знаходяться за межами 
смуг відведення, якщо 
на них розміщені спо-
руди, що забезпечують 
функціонування авто-
мобільних доріг, а саме: 
а) паралельні об'їзні до-
роги, поромні перепра-
ви, снігозахисні споруди 
і насадження, протила-
винні та протисельові 
споруди, вловлюючі з'їз-
ди, захисні насадження, 
шумові екрани, очисні 
споруди; 
б) майданчики для сто-
янки транспорту і від-
починку, склади, гаражі, 
резервуари для збері-
гання паливно-мастиль-
них матеріалів, ком-
плекси для зважуван-
ня великогабаритного 
транспорту, виробничі 
бази, штучні та інші спо-
руди, що перебувають 
у державній власності, 
власності державних 
підприємств або влас-
ності господарських то-
вариств, у статутному 
капіталі яких 100 відсот-
ків акцій (часток, паїв) 
належить державі.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.4 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18010509

Не сплачується пода-
ток за земельні ділян-
ки кладовищ, крема-
торіїв та колумбаріїв.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.6 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

18010531

Не сплачується по-
даток: за сільсько-
господарські угіддя 
зон радіоактивно за-
бруднених територій, 
визначених відповідно 
до закону такими, що 
зазнали радіоактивно-
го забруднення вна-
слідок Чорнобильської 
катастрофи (зон від-
чуження, безумов-
ного (обов'язкового) 
відселення, гаранто-
ваного добровільного 
відселення і посиле-
ного радіоекологічно-
го контролю), і хімічно 
забруднених сільсько-
господарських угідь, 
на які запроваджено 
обмеження щодо ве-
дення сільського го-
сподарства.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.1 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18010532

Не сплачується пода-
ток за землі сільсько-
господарських угідь, 
що перебувають у 
тимчасовій консервації 
або у стадії сільського-
сподарського освоєн-
ня.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.2 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

18010584

Не сплачується зе-
мельний податок за 
земельні ділянки, на 
яких розташовані ди-
пломатичні представ-
ництва, які відповідно 
до міжнародних дого-
ворів (угод), згода на 
обов'язковість яких 
надана Верховною 
Радою України, кори-
стуються приміщення-
ми та прилеглими до 
них земельними ділян-
ками на безоплатній 
основі.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 283.1.7 
пункту 283.1 
статті 283 
розділу ХIII; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо держав-
ної податко-
вої служби та у 
зв'язку з про-
веденням ад-
міністратив-
ної реформи в 
Україні"

2755-VI 
 
 

5083-VI

02.12.2010  
 
 

05.07.2012

12.08.2012 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

18010589

Не нараховується та не 
сплачується у період 
з 14 квітня 2014 року 
по 31 грудня року, в 
якому завершено про-
ведення антитерори-
стичної операції та/або 
операції Об'єднаних 
сил (ООС), плата за 
землю (земельний по-
даток та орендна пла-
та за земельні ділянки 
державної та кому-
нальної власності) за 
земельні ділянки, що 
розташовані на тимча-
сово окупованій тери-
торії та перебувають у 
власності або користу-
ванні, у тому числі на 
умовах оренди, фізич-
них або юридичних 
осіб.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 38.7 
пункту 38 
підрозділу 10 
розділу XX;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо уточнен-
ня деяких поло-
жень та усунен-
ня суперечно-
стей, що виник-
ли при прий-
нятті Закону 
України "Про 
внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

2755-VI

1797-VIII

1989-VIII

2628-VIII

02.12.2010

21.12.2016

23.03.2017

23.11.2018

01.01.17 null 0 null

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060049

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода між 
Урядом України 
і Урядом 
Сполучених 
Штатів Америки 
про гуманітар-
не і техніко-е-
кономічне спів-
робітництво; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

 
 
 

2755-VI

07.05.1992 
 
 

02.12.2010 

07.05.1992 null 1 null

14060050

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода між 
Урядом України 
і Урядом 
Сполучених 
Штатів Америки 
щодо надання 
допомоги Україні 
в ліквідації стра-
тегічної ядерної 
зброї, а також за-
побігання розпо-
всюдженню 
ядерної зброї; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 3 

 
 
 
 

2755-VI

31.12.1993 
 
 
 

02.12.2010 

31.12.1993 null 1 null

14060051

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
та Урядом 
Федеративної 
Республіки 
Німеччини про 
консультування 
і технічне спів-
робітництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I 

32/97-ВР 
 
 
 

2755-VI

24.01.1997 
 
 
 

02.12.2010 

24.01.1997 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060053

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода про за-
гальні умови і 
механізм під-
тримки розвит-
ку виробничої 
кооперації під-
приємств і галу-
зей держав-у-
часниць СНД; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділ I

 
 
 

2755-VI

22.12.1993 
 
 

02.12.2010 

22.12.1993 null 1 null

14060148

Звільнення від оподат-
кування товарів, об-
ладнання та послуг, що 
постачаються за кошти 
безвідплатної допом-
оги Урядом Японії у 
рамках Меморандуму 
для створення 
Японського центру в 
Україні.

Закон України 
"Про ра-
тифікацію 
Меморандуму 
про створен-
ня і діяльність 
Японського цен-
тру в Україні"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

742/97-ВР 
 
 

2755-VI

17.12.1997 
 
 

02.12.2010

08.01.1998 null 0 null

14060149
Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
та Урядом 
Швейцарської 
Конфедерації 
про надання 
безповорот-
ної фінансо-
вої допомо-
ги на Проект 
"Охорона здо-
ров'я матерів і 
дітей (неонтоло-
гія)"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

69-XIV 
 
 
 

2755-VI

24.07.1998 
 
 
 

02.12.2010

07.08.1998 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060182

Звільняються від опо-
даткування ПДВ об-
ладнання, матеріали 
та  послуги, які фінан-
суються нідерландсь-
кою стороною.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між  
Кабінетом 
Міністрів 
України 
та Урядом 
Королівства 
Нідерландів 
про технічне та 
фінансове спів-
робітництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

498-XIV 
 
 

2755-VI

17.03.1999 
 
 

02.12.2010

20.04.1999 null 0 null

14060191

Звільняються від опо-
даткування ПДВ об-
ладнання та послуги, 
які надаватимуться за 
Грантом японськими 
фізичними чи япон-
ськими юридичними 
особами.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між  
Кабінетом 
Міністрів 
України і 
Урядом Японії 
щодо надання 
японського куль-
турного гран-
ту на постачан-
ня музичних 
інструментів 
Національній 
філармонії 
України"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

933-XIV 
 
 
 

2755-VI

14.07.1999 
 
 
 

02.12.2010

27.07.1999 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



109

Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060192

Звільняються від опо-
даткування ПДВ об-
ладнання та послуги, 
які надаватимуться за 
Грантом японськими 
фізичними чи япон-
ськими юридичними 
особами

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між  
Кабінетом 
Міністрів 
України і 
Урядом Японії 
щодо надання 
японського куль-
турного гранту 
на постачання 
аудіовізуально-
го обладнання 
Національному 
музею історії 
України"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

1161-XIV 
 
 
 
 

2755-VI

19.10.1999 
 
 
 
 

02.12.2010

12.11.1999 null 0 null

14060193

Звільняються від опо-
даткування ПДВ об-
ладнання, матеріали та 
послуги, які фінансу-
ються Швейцарською 
стороною на безвід-
платній основі та об-
ладнання, тимчасово 
ввезене для потреб ре-
алізації проектів.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
і Урядом 
Швейцарської 
Конфедерації 
про технічне та 
фінансове спів-
робітництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

665-XIV 
 
 

2755-VI

14.04.1999 
 
 

02.12.2010

09.06.1999 null 0 null

14060204

Звільняються від опо-
даткування податком 
на додану вартість 
операції з поставки ви-
робничими та торго-
вими підприємствами 
дитячих святкових по-
дарунків, а також квит-
ків на новорічно-різ-
двяні заходи для дітей, 
що закуповуються за 
рахунок коштів Фонду 
соціального страху-
вання з тимчасової 
втрати працездатності, 
профспілкових комі-
тетів підприємств та 
організацій.

Закон України 
"Про звільнен-
ня від оподатку-
вання грошо-
вих коштів, які 
спрямовуються 
на проведення 
новорічно-різ-
двяних свят для 
дітей" стаття 2

2117-ІІІ 30.11.2000
з 15.11 
щороку

15.01 
щороку 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060288

Такі гранти будуть 
звільнені Українською 
Стороною від сплати 
мита, будь-яких мит-
них зборів, податків 
на   прибуток, а також 
від сплати всіх інших 
аналогічних податків і 
зборів.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Україною та 
Європейським 
Співтовариством 
про наукове 
і технологіч-
не співробітни-
цтво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

368-ІV 
 
 

2755-VI

25.12.2002 
 
 

02.12.2010

11.02.2003 null 0 null

14060299

 З метою реалізації 
положень цієї Угоди 
обладнання, матеріа-
ли (крім підакцизних 
товарів), фінансові 
ресурси, роботи та 
послуги, які надава-
тимуться Турецькою 
Стороною та вико-
ристовуватимуть-
ся українськими ре-
ципієнтами в рамках 
цієї Угоди, звільня-
тимуться від будь-я-
ких податків. мит, 
зборів (крім митних 
зборів, які сплачують-
ся українськими ре-
ципієнтами) або інших 
податкових зобов‘я-
зань, які стягують-
ся або можуть бути 
стягнені на території 
України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України і Урядом 
Турецької 
Республіки про 
технічне і фінан-
сове співробіт-
ництво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділ I

1194-IV 
 
 
 

2755-VI

18.09.2003 
 
 
 

02.12.2010

17.10.2003 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060307

Звільнення від будь-я-
ких мит, внутріш-
ніх податків та інших 
фіскальних зборів, які 
можуть стягуватися в 
Україні стосовно по-
стачання Обладнання 
і послуг японськими 
громадянами відповід-
но до Гранту.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди (у 
формі об-
міну нотами) 
між Кабінетом 
Міністрів України 
та Урядом Японії 
про надання 
японського куль-
турного гранту 
на постачання 
освітлювально-
го обладнан-
ня Львівському 
державному 
академічному 
театру опери та 
балету імені С. 
Крушельницької";

Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 3 
розділу І 

1606-ІV

2755-VI

17.03.2004

02.12.2010

25.05.2004 null 1 null

14060352

Товари, призначені 
для використання у 
рамках співробітни-
цтва у галузях, вка-
заних у пункті 1 цієї 
статті, при вивезенні 
не підлягають оподат-
куванню зборами та 
податками, стягнен-
ня яких знаходиться 
у компетенції мит-
них органів Російської 
Федерації і України за 
виключенням випад-
ків, стосовно яких цією 
Угодою передбачено 
інше.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України 
і Урядом 
Російської 
Федерації про 
переміщення то-
варів у рамках 
співробітництва 
у освоєнні кос-
мічного просто-
ру, створення 
та експлуатації 
ракетно-косміч-
ної та ракетної 
техніки" (стаття 
3 Угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

 241-IV 
 
 
 
 

2755-VI

 
22.11.2002 

 
 
 
 

02.12.2010

14.04.2003 null 1 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060364

Послуги, що надають-
ся Банком в Україні, 
звільняються від 
податку на додану 
вартість.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Договору 
між Урядом 
України та 
Європейським 
банком ре-
конструкції та 
розвитку про 
співробітни-
цтво та діяль-
ність постій-
ного представ-
ництва ЄБРР в 
Україні" (розділ 
7.05. стаття 7 
Договору); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

319-IV 
 
 
 
 

2755-VI

04.06.2008 
 
 
 
 

02.12.2010

17.07.2008 null 1 null

14060365

Усі імпортовані та ви-
роблені в Україні об-
ладнання, матеріали, 
роботи та послуги., 
включаючи консульта-
ційні послуги, які ви-
користовуються для 
надання Технічної до-
помоги або для гран-
тового спів фінансу-
вання і фінансуються 
за рахунок грантових 
коштів, звільняються 
від будь-яких податків 
і зборів або обов‘язко-
вих платежів, що стя-
гуються Україною або 
на території України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Договору 
між Урядом 
України та 
Європейським 
банком ре-
конструкції та 
розвитку про 
співробітни-
цтво та діяль-
ність постій-
ного представ-
ництва ЄБРР в 
Україні" (розділ 
8.01 стаття 8 
Договору); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

319-IV 
 
 
 
 

2755-VI

04.06.2008 
 
 
 
 

02.12.2010

17.07.2008 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060389

Контракти, фінан-
совані коштом 
Співтовариства, не під-
лягають сплаті подат-
ку на додану вартість, 
гербового, реєстрацій-
ного або інших анало-
гічних зборів в Україні, 
незалежно від того, 
чи існують такі збори, 
чи повинні бути впро-
ваджені, і незалежно 
від того, чи укладені 
ці контракти з особа-
ми з України чи інших 
країн.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
і Комісією 
Європейських 
співтовариств" 
(пункт 3.3 стат-
ті 3 Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
і Комісією 
Європейських 
співтовариств); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

360-VI 
 
 
 

2755-VI

03.09.2008 
 
 
 

02.12.2010

06.01.2009 null 1 null

14060390

У тих випадках, коли 
контракт стосується 
поставки товарів, що 
походять з України, 
контракт повинен бути 
укладений на підставі 
цін, без урахуван-
ня податку на додану 
вартість. Термін "то-
вар" слід розуміти як 
будь-який продукт, по-
слугу і/або права, які 
підлягають продажу. 

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
і Комісією 
Європейських 
співтовариств"  
(пункт 3.4 стат-
ті 3 Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
і Комісією 
Європейських 
співтовариств); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

360-VI 
 
 
 

2755-VI

03.09.2008 
 
 
 

02.12.2010

06.01.2009 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



114

Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060393

Відсотки та всі інші 
платежі, які належать 
Північній Екологічній 
Фінансовій Корпорації 
(НЕФКО) й виникають 
унаслідок проектів і 
фінансової діяльності, 
передбаченої цією 
Угодою, а також акти-
ви та доходи НЕФКО, 
пов'язані з такою 
фінансовою діяль-
ністю й проектами, 
звільняються від опо-
даткування. 

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
угоди між 
Урядом України 
та Північною 
екологічною 
фінансовою кор-
порацією" (стат-
тя 3 Рамкової 
угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

2533-VI 
 
 
 

2755-VI

01.09.2010 
 
 
 

02.12.2010

18.11.2010 null 1 null

14060407

Звільняються від опо-
даткування операції з 
постачання легкових 
автомобілів для осіб з 
інвалідністю уповно-
важеному органу ви-
конавчої влади з їх 
оплатою за рахунок 
коштів державного чи 
місцевих бюджетів та 
коштів фондів загаль-
нообов'язкового дер-
жавного страхування, 
а також операції з їх 
безоплатної передачі 
інвалідам.

Податковий ко-
декс України 
піждпункт 
"в" підпун-
кту 197.1.3 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо створен-
ня сприятливих 
умов діяльності 
для підприємств 
та органазацій, 
які засновані 
громадськими 
об'єднаннями 
осіб інвалідні-
стю"

2755-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

14060408

Звільняються від опо-
даткування операції з 
постачання послуг із 
доставки пенсій, стра-
хових виплат та гро-
шової допомоги насе-
ленню (незалежно від 
способу доставки) на 
всіх етапах доставки 
до кінцевого спожи-
вача.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 197.1.4. 
пункту 197.1 
статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060413

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг 
з харчування та об-
лаштування на нічліг 
та надання інших со-
ціальних послуг без-
домним особам у цен-
трах обліку, закладах 
соціального захисту 
для бездомних осіб, а 
також особам, звіль-
неним з місць позбав-
лення волі, у центрах 
соціальної адаптації 
осіб, звільнених з міс-
ць позбавлення волі.

Податковий ко-
декс України 
підпункт "в" під-
пункту 197.1.7 
пункту 197.1 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм"

2755-VI 
 
 

4834-VI

02.12.2010 
 
 

24.05.2012

01.01.2011 null 0 null

14060415

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг з 
харчування, забезпе-
чення майном, кому-
нально-побутовими та 
іншими послугами, що 
надаються особам, які 
утримуються в уста-
новах пенітенціарної 
системи.

Податковий ко-
декс України 
підпункт "ґ" пу-
дпункт 197.1.7 
пункту 197.1 
статті 197 
розділу V 

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060416

Звільняються від опо-
даткування операції 
з.постачання послуг з 
харчування, забезпе-
чення майном, кому-
нально-побутовими та 
іншими соціальними 
послугами за рахунок 
державних коштів, що 
надаються особам, 
які утримуються в ре-
абілітаційних устано-
вах, територіальних 
центрах соціального 
обслуговування (на-
дання соціальних по-
слуг), установах, під-
приємствах, організа-
ціях всеукраїнських 
громадських органі-
зацій осіб з інвалід-
ністю та їх спілок, які 
займаються реабіліта-
цією, оздоровленням 
та фізкультурно-спор-
тивною діяльністю, 
центрах обліку та за-
кладах соціального за-
хисту для бездомних 
осіб, центрах соціаль-
ної адаптації осіб, 
звільнених з місць по-
збавлення волі, сана-
торіях для ветеранів 
та осіб з інвалідністю, 
будинках-інтернатах 
для громадян похило-
го віку, осіб з інвалідні-
стю та дітей  з інвалід-
ністю, психоневроло-
гічних та спеціалізо-
ваних будинках-інтер-
натах, пансіонатах для 
ветеранів війни і праці, 
геріатричних пансіо-
натах.

Податковий ко-
декс України 
підпункт "д" під-
пункту 197.1.7 
пункту 197.1 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм" 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо створен-
ня сприятливих 
умов діяльності 
для підприємств 
та органазацій, 
які засновані 
громадськими 
об"єднаннями 
осіб інвалідні-
стю"

2755-VI 
 
 

4834-VI 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

24.05.2012 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060420

Звільняються від опо-
даткування операції з 
безкоштовної передачі 
рухомого складу од-
нією залізницею або 
підприємством заліз-
ничного транспорту 
загального користу-
вання іншим заліз-
ницям або підприєм-
ствам залізничного 
транспорту загального 
користування держав-
ної форми власності.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.12 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060421

Звільняються від опо-
даткування операції з 
безоплатної привати-
зації житлового фонду, 
включаючи місця за-
гального користуван-
ня у багатоквартирних 
будинках та прибудин-
кових територій, при-
садибних земельних 
ділянок відповідно до 
законодавства, а також 
постачання послуг, от-
римання яких згідно 
із законодавством є 
обов'язковою переду-
мовою приватизації 
житла, прибудинкових 
територій багатоквар-
тирних будинків, при-
садибних земельних 
ділянок.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.13 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060422

Звільняються від опо-
даткування опера-
ції з безоплатної пе-
редачі працівникам 
радгоспів та інших 
сільськогосподарсь-
ких підприємств, що 
приватизуються, та 
прирівняним до них 
особам частки дер-
жавного майна (акцій) 
відповідно до Закону 
України "Про особ-
ливості приватизації 
майна в агропромис-
ловому комплексі". 
Перелік підприємств, 
які підлягають прива-
тизації, визначається 
Кабінетом Міністрів 
України.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.13 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060424

Звільняються від опо-
даткування операції 
з надання благодій-
ної допомоги, зокрема 
безоплатне постачан-
ня товарів/послуг бла-
годійним організаціям, 
утвореним і зареєстро-
ваним відповідно до 
законодавства, а також 
надання такої допом-
оги благодійними ор-
ганізаціями набувачам 
(суб'єктам) благодійної 
допомоги відповідно 
до законодавства про 
благодійництво та бла-
годійні організації. 

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.15 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060425

Звільняються від опо-
даткування операції 
безоплатної передачі 
в державну власність 
чи комунальну влас-
ність територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст або у їх спільну 
власність об'єктів усіх 
форм власності, які пе-
ребувають на балансі 
одного платника по-
датку і передаються на 
баланс іншого платни-
ка податку, якщо такі 
операції проводяться 
за рішенням Кабінету 
Міністрів України, цен-
тральних та місцевих 
органів виконавчої 
влади, органів місце-
вого самоврядування, 
прийнятим у межах їх 
повноважень. 

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.16 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких ін-
ших законо-
давчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"

2755-VI 
 

3609-VI

02.12.2010 
 

07.07.2011
01.01.2011 null 0 null

14060426

Звільняються від опо-
даткування операції з 
безоплатного поста-
чання товарів/послуг 
власного виробництва 
підсобними госпо-
дарствами і лікуваль-
но-виробничими тру-
довими майстернями 
(цехами, дільницями) 
будинків-інтернатів, 
територіальних цен-
трів соціального об-
слуговування (надан-
ня соціальних послуг), 
центрів реінтеграції 
бездомних осіб, цен-
трів соціальної адап-
тації осіб, звільнених 
з місць позбавлення 
волі, спеціалізованих 
лікарень, лікуваль-
но-профілактичних 
закладів особливого 
типу та диспансерів за 
умови, що така пере-
дача здійснюється для 
задоволення власних 
потреб зазначених за-
кладів.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.17 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм"

2755-VI 
 
 

4834-VI

02.12.2010 
 
 

24.05.2012

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060427

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання держав-
них платних послуг 
фізичним або юридич-
ним особам органа-
ми виконавчої влади 
та органами місцевого 
самоврядування, а та-
кож іншими особами, 
уповноваженими та-
кими органами або за-
конодавством надава-
ти зазначені послуги, 
обов'язковість отри-
мання (надання) яких 
установлюється зако-
нодавством, включа-
ючи плату за реєстра-
цію, видачу ліцензії, 
сертифікатів у вигляді 
зборів, державного 
мита тощо.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.18 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060428

Звільняються від опо-
даткування опера-
ції з надання послуг з 
реєстрації актів цивіль-
ного стану державни-
ми органами, уповно-
важеними здійснювати 
таку реєстрацію згідно 
із законодавством.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.19 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон 
України"Про 
внесення змін 
до Податкового 
кодексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм" 

2755-VI 
 
 

4834-VI

02.12.2010 
 
 

24.05.2012

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060430

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання (прода-
жу, передачі) земель-
них ділянок, земель-
них часток (паїв), крім 
тих, що розміщені під 
об'єктами нерухомого 
майна та включаються 
до їх вартості відповід-
но до законодавства 
(з урахуванням поло-
жень абзацу першо-
го підпункту 197.1.13 
пункту 197.1 статті 197 
Податкового кодексу 
України).

Податковий ко-
декс України аб-
зац перший під-
пункту 197.1.21 
пункту 197.1 стат-
ті 197 розділу V 

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060431

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг з 
надання в оренду (су-
боренду) земельних 
ділянок, що перебува-
ють у власності держа-
ви або територіальної 
громади, якщо кошти 
за такі послуги у пов-
ному обсязі сплачу-
ються безпосередньо 
на відповідні рахунки 
органів, що здійсню-
ють казначейське об-
слуговування бюджет-
них коштів.

Податковий ко-
декс України аб-
зай другий під-
пункту 197.1.21 
пункту 197.1 стат-
ті 197 розділу V 
  
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих ак-
тів України щодо 
покращення ад-
міністрування та 
перегляду ставок 
окремих податків 
і зборів"

2755-VI 
 
 

2628-VIII

02.12.2010 
 
 

23.11.2018

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060432

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг 
з фундаментальних 
досліджень, науко-
во-дослідних і дослід-
ницько-конструктор-
ських робіт, якщо такі 
послуги та/або роботи 
постачаються особою, 
яка безпосередньо от-
римує оплату їх вар-
тості з рахунка органу, 
що здійснює казначей-
ське обслуговування 
бюджетних коштів

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.22 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо держав-
ної податко-
вої служби та у 
зв'язку з про-
веденням ад-
міністратив-
ної реформи в 
Україні";   
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"    

2755-VI 
 
 

5083-VI    
 
 
 

466-IX  

02.12.2010 
 
 

05.07.2012       
 
 
 

16.01.2020

01.01.2011 null 0 null

14060439

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання товарів/
послуг у частині суми 
компенсації на покрит-
тя різниці між фактич-
ними витратами та ре-
гульованими цінами 
(тарифами) у вигляді 
виробничої дотації з 
бюджету. 

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.28 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060440

Звільняються від опо-
даткування операції з 
постачання та ввезен-
ня на митну територію 
України товарів/послуг, 
передбачених для влас-
них потреб дипломатич-
них представництв, кон-
сульських установ іно-
земних держав і пред-
ставництв міжнародних 
організацій в Україні, а 
також для використан-
ня особами з числа ди-
пломатичного персо-
налу цих дипломатич-
них місій та членами їх 
сімей, що проживають 
разом з такими особа-
ми. Порядок звільнен-
ня від оподаткування 
та перелік операцій, що 
підлягають звільненню 
від оподаткування, вста-
новлюються Кабінетом 
Міністрів України вихо-
дячи з принципу взаєм-
ності стосовно кожної 
окремої держави та/
або правил міжнарод-
них договорів України, 
згода на обов'язковість 
яких надана у вста-
новленому законодав-
ством порядку.   У разі 
подальшого постачан-
ня (продажу) на митній 
території України транс-
портних засобів, що 
були ввезені із звільнен-
ням від оподаткуван-
ня відповідно до норм 
цього підпункту, пода-
ток сплачується особою, 
зазначеною у третьому 
абзаці підпункту 3 пун-
кту 180.1 статті 180 цьо-
го Кодексу не пізніше 
дня такого постачання.  
У порядку, встановле-
ному абзацом першим 
цього пункту, також 
звільняються від опо-
даткування податком на 
додану вартість опера-
ції з постачання товарів/
послуг на митній тери-
торії України, передба-
чених для надання гу-
манітарної допомоги в 
Україні дипломатични-
ми представництвами, 
консульськими устано-
вами іноземних держав 
і представництвами 
міжнародних органі-
зацій в Україні згід-
но з нормами Закону 
України "Про гуманітар-
ну допомогу".

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.2 стат-
ті 197 розділу V;     
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві"  

2755-VI      
 

466-IX

02.12.2010   
 

16.01.2020 
01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060443

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг з 
перевезення (перемі-
щення) пасажирів та 
вантажів транзитом 
через митну територію 
України, а також з по-
стачання послуг, пов'я-
заних із таким пере-
везенням (переміщен-
ням). 
Звільнення від опо-
даткування, передба-
чене абзацом першим 
пункту 197.8 стат-
ті 197 Кодексу, не по-
ширюється на операції 
з постачання послуг, 
що виконуються (на-
даються) для забез-
печення переміщен-
ня (транспортування) 
природного газу тран-
скордонними газопро-
водами (транспорту-
вання природного газу 
територією України в 
митному режимі тран-
зиту).

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.8 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році"

2755-VI 
 

909-VІІI 
 

02.12.2010 
 

24.12.2015
01.01.2011 null 0 null

14060444

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг, 
що надаються інозем-
ним та вітчизняним 
суднам, які здійснюють 
міжнародні перевезен-
ня пасажирів, їхнього 
багажу і вантажів та 
оплачуються ними від-
повідно до законодав-
ства України портови-
ми зборами.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.9 стат-
ті 197 розділу V;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких ін-
ших законо-
давчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"

2755-VI

3609-VI

02.12.2010

07.07.2011
01.08.11 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060445

Звільняються від опо-
даткування операції 
з постачання послуг з 
аеронавігаційного об-
слуговування повітря-
них суден, які здійс-
нюють внутрішні, між-
народні та транзит-
ні польоти в районах 
польотної інформації 
зони відповідальності 
України. Порядок до-
кументального оформ-
лення, складання  по-
даткових накладних 
та відображення цих 
операцій у податковій 
звітності визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів 
України.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.10 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 

1797-VIII

02.12.2010 
 

21.12.2016
01.01.2011 null 0 null

14060446

Звільняються від опо-
даткування операції 
банків та інших фінан-
сових установ з по-
стачання (продажу, 
відчуження іншим спо-
собом) майна, що пе-
редане фізичними осо-
бами, а також суб'єк-
тами підприємницької 
діяльності - приватни-
ми підприємцями та 
іншими особами, які 
не є платниками по-
датку, у заставу, у тому 
числі іпотеку, та на яке 
було звернено стяг-
нення. 
Звільняються від опо-
даткування операції 
банків та інших фінан-
сових установ з поста-
чання майна, набутого 
ними у власність вна-
слідок звернення стяг-
нення на таке майно. 
Звільнення від оподат-
кування стосується тієї 
частини вартості май-
на, за якою воно було 
набуте у власність в 
рахунок погашення зо-
бов'язань за догово-
ром кредиту (позики).

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.12 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році"

2755-VI 
 

909-VІІI 
 

02.12.2010 
 

24.12.2015
01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060447

Звільняються від опо-
даткування операції 
банків з продажу (пе-
редачі) або придбання 
зобов'язань за депо-
зитами.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.13 
статті 197 
розділу V

 2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060448

Звільняються від опо-
даткування операції з 
постачання будівель-
но-монтажних робіт з 
будівництва доступно-
го житла та житла, що 
будується за державні 
кошти.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.15 
статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 1 null

14060449

На період проведен-
ня військових навчань 
на території України, 
які проводяться в 
рамках програми 
"Партнерство зара-
ди миру", звільняють-
ся від оподаткуван-
ня операції з постав-
ки на митній території 
України пально-ма-
стильних матеріалів, 
що придбаваються 
нерезидентами для 
передання учасникам 
спільних з підрозділа-
ми Збройних Сил 
України військових на-
вчань.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.17 
статті 197 
розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060458

Тимчасово, до 1 січня 
2023 року, суб'єкти кос-
мічної діяльності, на 
яких поширюється дія 
Закону України "Про 
космічну діяльність", 
звільняються від спла-
ти податку на додану 
вартість за операціями 
з постачання на митній 
території України ре-
зультатів науково-до-
слідних і дослідниць-
ко-конструкторських 
робіт, які виконуються 
для потреб космічної 
діяльності. З метою 
застосування цієї піль-
ги Кабінет Міністрів 
України встанов-
лює порядок ведення 
реєстру зазначених на-
уково-дослідних і до-
слідно-конструкторсь-
ких робіт.

Податковий ко-
декс України 
піждпункт 
"б" пункту 3 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2018 
році"

2755-VI 
 
 

71-VIII  
 
 

1797-VIII 
 
 

2245-VIII

02.12.2010  
 
 

28.12.2014 
 
 

21.12.2016 
 
 

07.12.2017

01.01.2011 31.12.22 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060465

Тимчасово до 1 січня 
2022 року від оподат-
кування податком на 
додану вартість звіль-
няються операції з по-
стачання відходів та 
брухту чорних і кольо-
рових металів, а також 
паперу та картону для 
утилізації (макулатури 
та відходів) товарної 
позиції 4707 згідно з 
УКТ ЗЕД. 
Переліки таких від-
ходів та брухту чор-
них і кольорових ме-
талів затверджуються 
Кабінетом Міністрів 
України.

Податковий ко-
декс України пункт 
23 підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих ак-
тів України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоскона-
лення деяких по-
даткових норм"; 
 
Закону України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо ставок окре-
мих податків"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо по-
даткової рефор-
ми"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращення 
інвестиційного клі-
мату в Україні"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих ак-
тів України щодо 
покращення ад-
міністрування та 
перегляду ставок 
окремих податків і 
зборів"

 2755-VI 
 

3609-VI 
 
 
 

4834-VI 
 
 

713-VII 
 
 

71-VIII  
 
 

1797-VIII 
 
 

2628-VIII

02.12.2010  
 

07.07.2011 
 
 
 

24.05.2012 
 
 

19.12.2013 
 
 

28.12.2014 
 
 

21.12.2016 
 
 

23.11.2018

06.08.11 31.12.21 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060470

Тимчасово до 1 січня 
2022 року звільняють-
ся від оподаткування 
операції з вивезення в 
митному режимі екс-
порту відходів і брух-
ту чорних і кольоро-
вих металів, а також 
паперу та картону для 
утилізації (макулатури 
та відходів) товарної 
позиції 4707 згідно з 
УКТ ЗЕД.
Переліки таких від-
ходів та брухту чор-
них і кольорових ме-
талів затверджуються 
Кабінетом Міністрів 
України.

Податковий ко-
декс України 
пункт 23 
підрозділу 2 
розділу XX;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих ак-
тів України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоскона-
лення деяких по-
даткових норм";

Закону України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо ставок 
окремих подат-
ків";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо по-
даткової рефор-
ми";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих ак-
тів України щодо 
покращення ад-
міністрування та 
перегляду ставок 
окремих податків 
і зборів"

 2755-VI

3609-VI

4834-VI

713-VII

71-VIII 

1797-VIII

2628-VIII

02.12.2010 

07.07.2011

24.05.2012

19.12.2013

28.12.2014

21.12.2016

23.11.2018

06.08.11 31.12.21 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060472

Звільняються від опо-
даткування операції 
з вивезення товарів з 
магазинів безмитної 
торгівлі за межі митної 
території України.

Податковий ко-
декс України 
підпункт "ґ" під-
пункту 195.1.2 
пункту 195.1 
статті 195 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового 
та Митного ко-
дексів України 
щодо узгоджен-
ня їх окремих 
норм" 

 2755-VI 
 
 

4915-VI

02.12.2010  
 
 

07.06.2012

01.01.2011 null 0 null

14060473

Звільняються від опо-
даткування операції з 
вивезення культурних 
цінностей у митному 
режимі експорту.

Податковий ко-
декс України 
пункт 210.7 стат-
ті 210 розділу V

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14060482

Звільняються від 
оподаткування опе-
рації з постачання 
Національному банку 
України дорогоцінних 
металів.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.19 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо  оподат-
кування опера-
цій з дорогоцін-
ними метала-
ми за участю 
Національного 
банку України"

 2755-VI 
 

4238-VI

02.12.2010  
 

22.12.2011
14.01.2012 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060483

Звільняються від 
оподаткування опе-
рації з постачання 
Національному банку 
України послуг, пов'я-
заних з розвідкою, ви-
добутком, виробни-
цтвом і використанням 
дорогоцінних металів 
з метою поповнення 
золотовалютних ре-
зервів та виготовлення 
банківських металів.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.19 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо  оподат-
кування опера-
цій з дорогоцін-
ними метала-
ми за участю 
Національного 
банку України"

 2755-VI 
 

4238-VI

02.12.2010  
 

22.12.2011
14.01.2012 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060484

Звільняються від опо-
даткування операції з 
безоплатної передачі 
у державну або кому-
нальну власність від-
повідних територіаль-
них громад трамвай-
них вагонів (товарна 
позиція згідно з УКТ 
ЗЕД 8603 10 00 10), 
тролейбусів (товарна 
позиція згідно з УКТ 
ЗЕД 8702 90 90 10), ав-
тобусів (товарна пози-
ція згідно з УКТ ЗЕД 
8702) для перевезення 
громадян на маршру-
тах (лініях) відповід-
но до вимог життєза-
безпечення населених 
пунктів. У разі неці-
льового використан-
ня зазначених товарів 
платник податку зо-
бов'язаний збільши-
ти податкові зобов'я-
зання за наслідками 
податкового періоду, 
на який припадає таке 
порушення, на суму 
податку на додану 
вартість, що мала бути 
сплачена в момент 
імпорту (постачання) 
таких товарів, а також 
сплатити пеню від-
повідно до закону.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.29 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм"

 2755-VI 
 
 

4834-VI

02.12.2010  
 
 

24.05.2012

01.07.12 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060485

Тимчасово, на період 
виконання програм 
Глобального фон-
ду для боротьби із 
СНІДом, туберкульо-
зом та малярією в 
Україні, що виконують-
ся відповідно до зако-
ну, звільняються від 
оподаткування подат-
ком на додану вартість 
операції з постачан-
ня на митній території 
України товарів (крім 
підакцизних) та надан-
ня послуг, якщо такі 
товари/послуги опла-
чуються за рахунок 
грантів (субгрантів), 
наданих відповідно до 
програм Глобального 
фонду для боротьби 
із СНІДом, туберку-
льозом та малярією 
в Україні, що вико-
нуються відповідно 
до закону. Порядок 
здійснення таких опе-
рацій визначається 
Кабінетом Міністрів 
України. У разі пору-
шення вимог, встанов-
лених цим порядком, 
платник податку, який 
фактично скористав-
ся правом на податко-
ву пільгу, вважається 
таким, що умисно ухи-
ляється від оподатку-
вання, і до такого плат-
ника застосовуються 
штрафні (фінансові) 
санкції, встановлені 
цим Кодексом".

Податковий ко-
декс України 
пункт 26 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо удоско-
налення дея-
ких податкових 
норм"

2755-VI 
 

4834-VI

02.12.2010  
 

24.05.2012
01.07.12

На 
період 
вико- 
нання 
про- 
грам 
Гло- 
баль- 
ного 

фонду 
для 

бороть- 
би із 

СНІДом, 
тубер- 
кульо- 
зом та 
маля- 
рією в 
Україні

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060489

Операції з вивезення 
товарів у митному ре-
жимі реекспорту звіль-
няються від оподатку-
вання, крім операцій з 
вивезення відповідно 
до пунктів 3 (щодо то-
варів у вигляді продук-
тів їх переробки) та 5 
частини першої стат-
ті 86 Митного кодексу 
України, що оподатко-
вуються податком за 
ставкою, визначеною 
підпунктом 195.1.1 
пункту 195.1 статті 195 
цього Кодексу.

Податковий ко-
декс України 
пункт 206.5 стат-
ті 206 розділу V;  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового 
та Митного ко-
дексів України 
щодо узгоджен-
ня їх окремих 
норм";  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких за-
конів України 
щодо стимулю-
вання утворен-
ня та діяльності 
сімейних фер-
мерських госпо-
дарств"

 2755-VI 
 

4915-VI                                     
 
 

2497-VIII

02.12.2010  
 

07.06.2012                 
 
 

10.07.2018

08.07.12 null 0 null

14060490

До операцій із ви-
везення товарів за 
межі митної території 
України в митному 
режимі тимчасово-
го вивезення застосо-
вується умовне повне 
звільнення від оподат-
кування за умови до-
тримання вимог та об-
межень, встановлених 
главою 19 Митного ко-
дексу України.

Податковий ко-
декс України 
пункт 206.8 стат-
ті 206 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового 
та Митного ко-
дексів України 
щодо узгоджен-
ня їх окремих 
норм"

2755-VI 
 

4915-VI

02.12.2010  
 

07.06.2012
08.07.12 null 0 null

14060491

До операцій із виве-
зення товарів з митної 
території України на 
митний склад застосо-
вується умовне повне 
звільнення від оподат-
кування за умови до-
тримання вимог та об-
межень, встановлених 
главою 20 Митного ко-
дексу України. 

Податковий ко-
декс України 
пункт 206.9 стат-
ті 206 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового 
та Митного ко-
дексів України 
щодо узгоджен-
ня їх окремих 
норм"

2755-VI 
 

4915-VI

02.12.2010  
 

07.06.2012
08.07.12 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060492

До операцій із виве-
зення товарів з мит-
ної території України у 
митному режимі пере-
робки за межами мит-
ної території застосо-
вується умовне повне 
звільнення від оподат-
кування за умови до-
тримання вимог та об-
межень, встановлених 
главою 24 Митного ко-
дексу України.

Податковий ко-
декс України 
пункт 206.13 
статті 206 
розділу V; 

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового 
та Митного ко-
дексів України 
щодо узгоджен-
ня їх окремих 
норм"

2755-VI

4915-VI

02.12.2010 

07.06.2012
08.07.12 null 0 null

14060497

Товари,  обладнання,  
техніка,  інше майно 
та послуги, що нада-
ватимуться   та   ви-
користовуватимуть-
ся    в   рамках    цієї 
Імплементаційної   уго-
ди,   перелік   яких  по-
передньо  узгоджений 
Сторонами,     неза-
лежно      чи     вони      
імпортуватимуться, 
експортуватимуть-
ся,     купуватимуться     
чи     іншим     чином 
використовуватимуть-
ся в Україні,  будуть 
звільнені  від  будь-я-
ких тарифів,  додатко-
вих оплат, мит, ввізно-
го мита, мита на екс-
порт та іншого подіб-
ного оподаткування в 
Україні. 

Закон України 
"Про ра-
тифікацію 
Імплементаційної 
угоди між 
Кабінетом 
Міністрів 
України та 
Організацією 
НАТО з ма-
теріально-техніч-
ного забезпечен-
ня і обслугову-
вання (ОМТЗО) 
про утиліза-
цію стрілецької 
зброї й легких 
озброєнь, зви-
чайних боєпри-
пасів та протипі-
хотних мін типу 
ПФМ-1" (пункт 
5.1 статті 5 
Імплементаційної 
угоди); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 статті 3 
розділу І

4338-VI 
 
 
 
 
 

 2755-VI

13.01.2012 
 
 
 
 
 

02.12.2010 

09.02.2012 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060498

Звільняються від 
оподаткування опе-
рації з безоплат-
ної передачі майна 
Державним концер-
ном "Укроборонпром" 
та державними під-
приємствами, у тому 
числі казенними, які 
включені до його скла-
ду, якщо така переда-
ча здійснюється під-
приємствам, устано-
вам чи організаціям 
з метою проведення 
демонстрації товарів 
військового призна-
чення або подвійного 
використання (з по-
дальшим поверненням 
цього майна), прове-
дення спільних або 
самостійних випробу-
вань виробів військо-
вого призначення (з 
подальшим повернен-
ням цього майна або 
без такого), підтримки 
науково-дослідної та 
дослідно-конструктор-
ської діяльності дер-
жавних підприємств, 
установ та організацій 
(з подальшим повер-
ненням цього май-
на або без такого), 
забезпечення діяль-
ності представництв 
Державного концерну 
"Укроборонпром" та 
підприємств оборон-
но-промислового ком-
плексу, включених до 
його складу (з подаль-
шим поверненням 
цього майна або без 
такого).

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.30 пун-
кту 197 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо оподат-
кування під-
приємств обо-
ронно-промис-
лового комплек-
су"

2755-VI 
 
 

5414-VI

02.12.2010 
 
 

02.10.2012

31.10.12 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060500

Тимчасово, на період 
реалізації проектів 
(програм) за рахунок 
міжнародної технічної 
допомоги, яка надаєть-
ся відповідно до іні-
ціативи країн Великої 
вісімки "Глобальне 
партнерство проти 
розповсюдження зброї 
та матеріалів масово-
го знищення", звіль-
няються під оподатку-
вання податком на до-
дану вартість операції 
з постачання на митній 
території України то-
варів (крім підакциз-
них товарів і товарів 
груп 1 - 24 згідно з УКТ 
ЗЕД) та надання по-
слуг, якщо такі товари/
послуги оплачуються 
за рахунок міжнарод-
ної технічної допомо-
ги, яка надається від-
повідно до ініціативи 
країн Великої вісімки 
"Глобальне партнер-
ство проти розпо-
всюдження зброї та 
матеріалів масового 
знищення". Перелік то-
варів/послуг та поря-
док здійснення таких 
операцій визначають-
ся Кабінетом Міністрів 
України. У разі пору-
шення вимог, встанов-
лених цим порядком, 
платник податку, який 
фактично скористав-
ся правом на податко-
ву пільгу, вважається 
таким, що умисно ухи-
ляється від оподатку-
вання, і до такого плат-
ника застосовуються 
штрафні (фінансові) 
санкції, встановлені 
цим Кодексом.

Податковий ко-
декс України 
пункт 28 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо врегулю-
вання окремих 
питань оподат-
кування"

2755-VI 
 

5412-VI

02.12.2010 
 

02.10.2012
01.01.13 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060501

Норми цього підпун-
кту поширюються та-
кож на операції з безо-
платної передачі об'єк-
тів з балансу юридич-
ної особи будь – якої 
форми власності на 
баланс іншої юридич-
ної особи, яка переб-
уває в державній або 
комунальній власності, 
що проводяться за рі-
шенням органу дер-
жавної влади України 
або органу місцево-
го самоврядування, 
прийнятим у межах їх 
повноважень, неза-
лежно від того, чи є 
суб'єкти операції плат-
никами податку.

Податковий ко-
декс України 
піждпункт 
197.1.16 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких ін-
ших законо-
давчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"

2755-VI 
 
 

3609-VI

02.12.2010 
 
 

07.07.2011

01.01.11 null 0 null

14060502

Норми цього підпун-
кту поширюються та-
кож на операції з безо-
платної передачі об'єк-
тів з балансу юридич-
ної особи будь – якої 
форми власності на 
баланс іншої юридич-
ної особи, яка переб-
уває в державній або 
комунальній власності, 
що проводяться за рі-
шенням юридичних 
осіб, у разі передачі 
основних засобів ін-
фраструктури заліз-
ничного транспорту, 
незалежно від того, 
чи є суб'єкти операції 
платниками податку.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 
197.1.16 пун-
кту 197.1 стат-
ті 197 розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких ін-
ших законо-
давчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"

2755-VI 
 
 

3609-VI

02.12.2010 
 
 

07.07.2011

01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060518

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на дода-
ну вартість операції з 
першого постачання на 
митній території України 
лікарських засобів вве-
зених на митну тери-
торію України, внесених 
до Державного реєстру 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів, вне-
сених до Державного 
реєстру медичної тех-
ніки та виробів медич-
ного призначення та/
або введених в обіг від-
повідно до законодав-
ства у сфері технічного 
регулювання та оцінки 
відповідності. 
Звільнення від оподат-
кування податком на 
додану вартість засто-
совується, якщо поста-
чання здійснюється на 
підставі договорів із 
спеціалізованими ор-
ганізаціями, що здій-
снюють закупівлі, пе-
релік яких визначений 
Законом України "Про 
здійснення державних 
закупівель", укладе-
них на виконання угод 
між центральним орга-
ном виконавчої влади 
України, що забезпечує 
формування та реалізує 
державну політику у 
сфері охорони здоров'я, 
та відповідною спеціалі-
зованою організацією, 
що здійснює закупівлі, у 
межах виконання бюд-
жетних програм із за-
безпечення медичних 
заходів державних про-
грам та/або комплекс-
них заходів програм-
ного характеру у сфері 
охорони здоров'я.  
Перелік лікарських за-
собів та медичних ви-
робів, які закуповують-
ся на підставі угод щодо 
закупівлі із спеціалі-
зованими організа-
ціями, що здійснюють 
закупівлі, та порядок  
постачання і цільового 
використання лікарсь-
ких засобів, медичних 
виробів, що звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на додану 
вартість, визначають-
ся Кабінетом Міністрів 
України".

Податковий ко-
декс України 
пункт 38 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня зміни до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо звільнен-
ня від оподат-
кування деяких 
лікарських за-
собів та медич-
них виробів";   
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

2755-VI 
 

332-VI 
 
 
 

2628-VIII 
 
 
 

532-ІХ

02.12.2010 
 

09.04.2015 
 
 
 

23.11.2018 
 
 
 

17.03.2020

07.05.15 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060519

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на дода-
ну вартість операції з 
першого постачання 
виробником на митній 
території України лікар-
ських засобів, внесених 
до Державного реєстру 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів, вне-
сених до Державного 
реєстру медичної тех-
ніки та виробів медич-
ного призначення та/
або введених в обіг від-
повідно до законодав-
ства у сфері технічного 
регулювання та оцінки 
відповідності.  
 Звільнення від опо-
даткування податком 
на додану вартість за-
стосовується, якщо по-
стачання здійснюється 
на підставі договорів із 
спеціалізованими ор-
ганізаціями, що здій-
снюють закупівлі, пе-
релік яких визначений 
Законом України "Про 
здійснення державних 
закупівель", укладе-
них на виконання угод 
між центральним орга-
ном виконавчої влади 
України, що забезпечує 
формування та реалізує 
державну політику у 
сфері охорони здо-
ров'я, та відповідною 
спеціалізованою ор-
ганізацією, що здійснює 
закупівлі, у межах вико-
нання бюджетних про-
грам із забезпечення 
медичних заходів дер-
жавних програм та/або 
комплексних заходів 
програмного характе-
ру у сфері охорони здо-
ров'я. 
Перелік лікарських за-
собів та медичних ви-
робів, які закуповують-
ся на підставі угод щодо 
закупівлі із спеціалі-
зованими організа-
ціями, що здійснюють 
закупівлі, та порядок  
постачання і цільового 
використання лікарсь-
ких засобів, медичних 
виробів, що звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на додану 
вартість, визначають-
ся Кабінетом Міністрів 
України". 
            

Податковий ко-
декс України 
пункт 38 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня зміни до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо звільнен-
ня від оподат-
кування деяких 
лікарських за-
собів та медич-
них виробів"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

 2755-VI 
 

332-VI 
 
 
 

2628-VIII 
 
 
 

532-ІХ

02.12.2010 
 

09.04.2015 
 
 
 

23.11.2018 
 
 
 

17.03.2020

07.05.15 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060520

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на дода-
ну вартість операції з 
постачання (передачі) 
лікарських засобів та ме-
дичних виробів, що були 
поставлені на митній те-
риторії України у системі 
охорони здоров'я від 
центрального органу ви-
конавчої влади України, 
що забезпечує форму-
вання та реалізує дер-
жавну політику у сфері 
охорони здоров'я, та/
або від державних під-
приємств, створених за 
наказом цього централь-
ного органу виконавчої 
влади, до кінцевого спо-
живача (пацієнта) у ме-
жах виконання бюджет-
них програм із забезпе-
чення медичних заходів 
державних програм та/
або комплексних заходів 
програмного характе-
ру у сфері охорони здо-
ров'я.
Звільнення від оподат-
кування податком на 
додану вартість засто-
совується, якщо поста-
чання здійснюється на 
підставі договорів із 
спеціалізованими ор-
ганізаціями, що здій-
снюють закупівлі, пе-
релік яких визначений 
Законом України "Про 
здійснення державних 
закупівель", укладе-
них на виконання угод 
між центральним орга-
ном виконавчої влади 
України, що забезпечує 
формування та реалізує 
державну політику у 
сфері охорони здоров'я, 
та відповідною спеціалі-
зованою організацією, 
що здійснює закупівлі, у 
межах виконання бюд-
жетних програм із за-
безпечення медичних 
заходів державних про-
грам та/або комплексних 
заходів програмного ха-
рактеру у сфері охорони 
здоров'я.
Перелік лікарських за-
собів та медичних ви-
робів, які закуповують-
ся на підставі угод щодо 
закупівлі із спеціалізова-
ними організаціями, що 
здійснюють закупівлі, 
та порядок  постачання 
і цільового використан-
ня лікарських засобів, 
медичних виробів, що 
звільняються від опо-
даткування податком 
на додану вартість, 
визначаються Кабінетом 
Міністрів України".

Податковий ко-
декс України 
пункт 38 
підрозділу 2 
розділу XX;

Закон України 
"Про внесен-
ня зміни до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо звільнен-
ня від оподат-
кування деяких 
лікарських за-
собів та медич-
них виробів";  

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів";

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

 2755-VI

332-VI

2628-VIII

532-ІХ

02.12.2010

09.04.2015

23.11.2018

17.03.2020

07.05.15 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060523

 Звільняються від опо-
даткування операції 
із постачання товарів 
та послуг на митній 
території України як 
міжнародної техніч-
ної допомоги, яка на-
дається відповідно до 
міжнародних дого-
ворів України, згода 
на обов'язковість яких 
надана у встановле-
ному законодавством 
порядку.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.11 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році" 

2755-VI 
 

909-VIII

02.12.2010 
 

24.12.2015
01.01.2016 null 0 null

14060524

Звільняються від опо-
даткування операції 
із постачання товарів 
та послуг на митній 
території України, що 
фінансуються за раху-
нок міжнародної тех-
нічної допомоги, яка 
надається відповідно 
до міжнародних дого-
ворів України, згода 
на обов'язковість яких 
надана у встановле-
ному законодавством 
порядку.

Податковий ко-
декс України 
пункт 197.11 
статті 197 
розділу V; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році" 

2755-VI 
 

909-VIII

02.12.2010 
 

24.12.2015
01.01.2016 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060525

Тимчасово, на період 
реалізації проекту мо-
дернізації Бортницької 
станції очистки стіч-
них вод у рамках 
реалізації проекту 
"Реконструкція спо-
руд очистки стічних 
каналізаційних вод і 
будівництво техноло-
гічної лінії по оброб-
ці та утилізації осадів 
Бортницької станції 
аерації", затверджено-
го Кабінетом Міністрів 
України для японсь-
ких суб'єктів з реалі-
зації Проекту встанов-
люється звільнення від 
оподаткування подат-
ком на додану вартість 
операцій з постачан-
ня послуг на митній 
території України, які 
виконуються за угода-
ми в рамках реалізації 
Проекту.                                                                        

Податковий ко-
декс України 
підпункт "в" 
пункту 47 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо проек-
ту модерніза-
ції Бортницької 
станції очистки 
стічних вод"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні" 

2755-VI 
 
 

903-VII 
 
 

1797-VIII 
 

02.12.2010 
 
 

23.12.2015 
 
 

21.12.2016

01.07.2016

На пері- 
од ре-

алі- 
зації 
про- 
екту 

модер- 
нізації 
Борт- 

ницької 
стан- 

ції 
очис- 
тки 
стіч- 
них 
вод

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060526

Тимчасово, на період 
реалізації проекту мо-
дернізації Бортницької 
станції очистки стіч-
них вод у рамках 
реалізації проекту 
"Реконструкція спо-
руд очистки стічних 
каналізаційних вод і 
будівництво техноло-
гічної лінії по оброб-
ці та утилізації осадів 
Бортницької станції 
аерації", затверджено-
го Кабінетом Міністрів 
України  звільняють-
ся від оподаткування 
податком на дода-
ну вартість операції 
з постачання послуг 
у рамках реалізації 
Проекту із споруджен-
ня об'єкта (або його 
частин) японським 
суб'єктом з реалізації 
Проекту українському 
замовнику з реаліза-
ції Проекту ПАТ "АК 
"Київводоканал". 

Податковий ко-
декс України 
підпункт "г" 
пункту 47 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо проек-
ту модерніза-
ції Бортницької 
станції очистки 
стічних вод"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"  

2755-VI 
 
 

903-VII 
 
 

1797-VIII 
 

02.12.2010 
 
 

23.12.2015 
 
 

21.12.2016

01.07.2016

На пері- 
од ре-

алі- 
зації 
про- 
екту 

модер- 
нізації 
Борт- 

ницької 
стан- 

ції 
очис- 
тки 
стіч- 
них 
вод

1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060527

 Агенція НАТО з під-
тримки та постачан-
ня, яка є виконавчим 
Органом та невід'єм-
ною частиною ОНПП 
(Організація НАТО з 
підтримки та поста-
чання, яка є невід'єм-
ною частиною НАТО)  
має дозвіл на пряме 
укладення контрак-
тів щодо придбання 
товарів, послуг і кон-
струкцій від будь-я-
кого постачальника 
на території України 
та за її межами. Такі 
контракти, товари, по-
слуги і конструкції не 
підлягають оподатку-
ванню ПДВ в Україні. 
Товари, послуги і кон-
струкції, які були прид-
бані із застосуванням 
зазначеного звільнен-
ня від оподаткування, 
не можуть бути відчу-
жені в Україні, у тому 
числі шляхом прода-
жу або дарування, за 
винятком на умовах, 
затверджених Урядом 
України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди про 
співробітни-
цтво у сфері 
підтримки між 
Кабінетом 
Міністрів 
України та 
Організацією 
НАТО з підтрим-
ки та постачан-
ня (ОНПП)";

Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I

563-VIII

2755-VI

01.07.2015

02.12.2010

27.07.2015 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060528

Проекти, що фінансу-
ються НАТО, в тому 
числі їхні активи, до-
ходи та інше май-
но (яким володіє ре-
ципієнт або інша осо-
ба від імені реципієн-
та) звільняються від 
усіх прямих і непря-
мих податків; разом 
з тим, ні НАТО, ні ре-
ципієнт не будуть пре-
тендувати на звільнен-
ня від податків і пла-
тежів, які пов'язані з 
оплатою комунальних 
послуг. 
Реципієнтам дозво-
ляється укладати 
прямі контракти на 
придбання товарів, 
послуг і будівництва 
з будь-якого джерела 
всередині і за межами 
України щодо проек-
ту, що фінансується 
НАТО. Такі контракти, 
товари, послуги і бу-
дівництво не підляга-
ють сплаті мит, подат-
ків, податку на дода-
ну вартість та інших 
платежів в Україні. 
Товари, послуги і бу-
дівництво, набуті від-
повідно до цього по-
ложення, не повинні 
відчужуватися шляхом 
їх продажу або да-
рування в Україні, за 
виключенням умов, 
затверджених Урядом 
України.

Закон України 
"Про ратифіка-
цію Угоди між 
Урядом України 
та Організацією 
Північно- 
атлантично-
го догово-
ру про статус 
Представництва 
НАТО в Україні" 
(статті 25, 26 
Угоди); 
 
Податковий ко-
декс України, 
пункт 3.2 стаття 3 
розділу I

989-VIII 
 
 
 

2755-VI

04.02.2016 
 
 
 

02.12.2010

12.03.2016 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060536

Товари, роботи та 
послуги що фінан-
суються відповідно 
до Контрактів звіль-
няються від сплати 
будь-яких податків, 
мит чи інших зборів 
або обов'язкових пла-
тежів, які встановлені 
Україною чи на її те-
риторії у відповідності 
до чинного законодав-
ства України.

Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу I; 
 
Закон України 
"Про ратифіка-
цію Договору 
між Урядом 
України 
та Урядом 
Республіки 
Польща про на-
дання кредиту 
на умовах пов'я-
заної допомо-
ги" (пункт 2 стат-
ті 11 Угоди) 

2755-VI 
 

977-VІІІ  
  

02.12.2010 
 

03.02.2016  
 

12.03.16 null 0 null

14060540

Тимчасово, до 31 грудня 
2022 року, звільняються 
від оподаткування подат-
ком на додану вартість 
операції з постачання на 
митній території України 
лікарських засобів, медич-
них виробів та допоміж-
них засобів до них, що 
закуповуються за кошти 
державного бюджету осо-
бою, уповноваженою на 
здійснення закупівель у 
сфері охорони здоров'я, 
для виконання програм 
та здійснення централізо-
ваних заходів з охорони 
здоров'я.

Податковий кодекс 
України підпункт 
2 пункту 38¹ 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підвищен-
ня доступності 
лікарських засобів, 
медичних виробів 
та допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються за 
кошти державного 
бюджету, та ство-
рення умов для 
закупівель у сфері 
охорони здоров'я 
за кошти держав-
ного бюджету"

2755-VI 
 
 

532-ІХ

02.12.2010 
 
 

17.03.2020

01.04.20 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060541

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звіль-
няються від оподат-
кування податком на 
додану вартість опе-
рації з безоплатного 
постачання (передачі) 
особою, уповнова-
женою на здійснен-
ня закупівель у сфері 
охорони здоров'я, 
лікарських засобів, 
медичних виробів та 
допоміжних засобів 
до них, що були вве-
зені та/або поставлені 
на митній території 
України відповідно до 
підпунктів 1 і 2 пун-
кту 38¹ підрозділу 2 
розділу XX Кодексу, 
на користь структур-
них підрозділів з пи-
тань охорони здоров'я 
обласних, Київської 
та Севастопольської 
міських державних ад-
міністрацій або суб'єк-
тів господарювання, 
які мають ліцензію на 
провадження госпо-
дарської діяльності з 
медичної практики

Податковий ко-
декс України 
підпункт 3 
пункту 38¹ 
підрозділу 2 
розділу XX;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

2755-VI

532-ІХ

02.12.2010

17.03.2020

01.04.20 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060542

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звіль-
няються від оподат-
кування податком на 
додану вартість опе-
рації з безоплатного 
постачання (передачі) 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів та до-
поміжних засобів до 
них, що були ввезені 
та/або поставлені (пе-
редані) на митній тери-
торії України відповід-
но до підпунктів 1 - 3  
пункту 38¹ підрозділу 
2 розділу XX Кодексу, 
у разі здійснення пе-
рерозподілу таких 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів та до-
поміжних засобів до 
них у встановленому 
законодавством по-
рядку між структурни-
ми підрозділами з пи-
тань охорони здоров'я 
обласних, Київської 
та Севастопольської 
міських державних 
адміністрацій та/або 
суб'єктами господа-
рювання, які мають 
ліцензію на провад-
ження господарської 
діяльності з медичної 
практики

Податковий ко-
декс України 
підпункт 4 
пункту 38¹ 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

2755-VI 
 
 

532-ІХ

02.12.2010 
 
 

17.03.2020

01.04.20 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060543

Тимчасово, до 31 груд-
ня 2022 року, звільня-
ються від оподаткуван-
ня податком на додану 
вартість операції з без-
оплатного постачан-
ня (передачі) у системі 
охорони здоров'я до 
кінцевого спожива-
ча (пацієнта), у тому 
числі з метою надан-
ня необхідних медич-
них послуг та лікар-
ських засобів, що пе-
редбачені програмою 
медичних гарантій, 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів та до-
поміжних засобів до 
них, що були ввезені 
та/або поставлені (пе-
редані) на митній тери-
торії України відповід-
но до підпунктів 1 - 4  
пункту 38¹ підрозділу 
2 розділу XX Кодексу, 
структурними 
підрозділами з пи-
тань охорони здоров'я 
обласних, Київської 
та Севастопольської 
міських державних ад-
міністрацій або суб'єк-
тами господарювання, 
які мають ліцензію на 
провадження госпо-
дарської діяльності з 
медичної практики

Податковий ко-
декс України 
підпункт 5 
пункту 38¹ 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо підви-
щення доступ-
ності лікарських 
засобів, медич-
них виробів та 
допоміжних за-
собів до них, які 
закуповуються 
за кошти дер-
жавного бюд-
жету, та ство-
рення умов для 
закупівель у 
сфері охорони 
здоров'я за ко-
шти державного 
бюджету"

2755-VI 
 
 

532-ІХ

02.12.2010 
 
 

17.03.2020

01.04.20 31.12.22 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14060544

Тимчасово, на період, 
що закінчується 
останнім числом мі-
сяця,  в якому завер-
шується дія  каранти-
ну, що встановленого 
Кабінетом Міністрів 
України на всій те-
риторії України з ме-
тою запобігання по-
ширенню на тери-
торії України коро-
навірусної хвороби 
(COVID-19), звільня-
ються від оподатку-
вання податком на до-
дану вартість операції 
з постачання  на мит-
ній території України 
товарів  (в тому числі 
лікарських засобів, ме-
дичних виробів та/або 
медичного обладнан-
ня), необхідних для 
виконання заходів, 
спрямованих на запо-
бігання виникненню і 
поширенню, локаліза-
цію та ліквідацію спа-
лахів, епідемій та пан-
демій коронавірусної 
хвороби (COVID-19), 
перелік яких визначе-
но Кабінетом Міністрів 
України

Податковий ко-
декс України 
пункт 71 
підрозділу 2 
розділу XX; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до де-
яких законо-
давчих актів, 
спрямованих 
на забезпечен-
ня додаткових 
соціальних та 
економічних га-
рантій у зв'язку 
з поширенням  
коронавірус-
ної хвороби 
(COVID-2019)"

 2755-VI 
 

540-ІХ

02.12.2010 
 

30.03.2020
17.03.20

останнє 
число 

місяця,  
в якому 
завер-
шуєть-
ся дія  
каран-
тину

0 null

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦІЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)*
Звільнення від сплати податку учасників Угод

14020012

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода між 
Урядом України 
і Урядом 
Сполучених 
Штатів Америки 
про  гуманітар-
не і техніко-е-
кономічне спів-
робітництво; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І 

 
 
 

2755-VI

07.05.1992 
 
 

02.12.2010

07.05.1992 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020013

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода між 
Урядом України 
і Урядом 
Сполучених 
Штатів Америки 
щодо надан-
ня допомо-
ги Україні в 
ліквідації стра-
тегічної ядер-
ної зброї, а та-
кож запобіган-
ня розповсюд-
женню ядерної 
зброї; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3  розділу І

 
 
 
 

  2755-VI

31.12.1993 
 
 
 

02.12.2010

31.12.1993 null 0 null

14020014

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Закон України  
"Про ратифіка-
цію Рамкової 
Угоди між 
Урядом України  
та Урядом ФРГ 
про консульту-
вання і техніч-
не співробітни-
цтво"; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3 розділу І

32/97-ВР 
 
 

2755-VI

24.01.1997 
 
 

02.12.2010

24.01.1997 null 0 null

14020015

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Програми, згідно 
Закону України.

Загальні прави-
ла, що застосо-
вуються до ме-
морандумів про 
фінансування  
(Програма тех-
нічної допомоги 
Європейського 
Співтовариства 
(TACIS); 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3  розділу І

 
 
 

2755-VI

28.12.1994 
 
 

02.12.2010

28.12.1994 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020016

Звільнення від спла-
ти податку учасників 
Угоди, згідно Закону 
України.

Угода про за-
гальні умови і 
механізм під-
тримки розвит-
ку виробничої 
кооперації під-
приємств і галу-
зей держав-у-
часниць СНД; 
 
Податковий ко-
декс України 
пункт 3.2 стаття 
3  розділу І

 
 
 

2755-VI

22.12.1993 
 
 

02.12.2010

22.12.1993 null 0 null

14020031

Звільняються від опо-
даткування операції 
з реалізації легкових 
автомобілів для ін-
валідів, у тому числі 
дітей з інвалідністю, 
оплата вартості яких 
здійснюється за раху-
нок коштів державно-
го або місцевих бюд-
жетів, коштів фондів 
загальнообов'язкового 
державного страхуван-
ня, а також легкових 
автомобілів спеціаль-
ного призначення 
(швидка медична до-
помога та для потреб 
центральних органів 
виконавчої влади, що 
реалізують держав-
ну політику у сферах 
цивільного захисту, ря-
тувальної справи, по-
жежної і техногенної 
безпеки), оплата вар-
тості яких здійснюєть-
ся за рахунок коштів 
державного та місце-
вих бюджетів.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 213.3.1 
пункту 213.3 
статті 213 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо держав-
ної податко-
вої служби та у 
зв'язку з про-
веденням ад-
міністратив-
ної реформи в 
Україні" 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо створен-
ня сприятливих 
умов діяльності 
для підприємств 
та органазацій, 
які засновані 
громадськими 
об'єднаннями 
осіб інвалідні-
стю"

2755-VI 
 
 

5083-VI 
 
 
 

344-ІХ

02.12.2010 
 
 

05.07.2012 
 
 
 

05.12.2019

01.01.2011 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



154

Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020032

Звільняються від опо-
даткування операції з 
безоплатної передачі 
для знищення підак-
цизних товарів (про-
дукції), конфіскова-
них за рішенням суду 
та таких, що перейш-
ли у власність держа-
ви внаслідок відмови 
власника, якщо вони 
не підлягають реалі-
зації (продажу) в уста-
новленому законодав-
ством порядку.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 213.3.4 
пункту 213.3 
статті 213 
розділу VІ

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14020033

Звільняються від опо-
даткування операції 
реалізації та/або пере-
дачі в межах одного 
підприємства підак-
цизних товарів (про-
дукції), вироблених 
на митній території 
України, що викори-
стовуються як сирови-
на для виробництва 
підакцизних товарів 
(продукції) та бензолу 
(за кодом 2902 20 00 00 
згідно з УКТ ЗЕД). Ця 
норма не поширюєть-
ся на операції з реалі-
зації та/або передачі 
в межах одного під-
приємства нафтопро-
дуктів (крім товарів 
(продукції) за кодами 
2707 10 90 00, 2707 50 
90 00, 2710 12 90 00 та 
2711 19 00 00 згідно з 
УКТ ЗЕД)

Податковий ко-
декс України 
підпункт 213.3.5 
пункту 213.3 
статті 213 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
податкової ре-
форми" пункт 54 
розділу І; 
 
Закон  України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2018 
році" пункт 32 
розділу І 

2755-VI 
 
 

71-VIII 
 
 

2245-VIII

02.12.2010 
 
 

28.12.2014 
 
 

07.12.2017

01.01.18 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020034

Звільняються від опо-
даткування операції з 
реалізації безпосеред-
ньо вітчизняними ви-
робниками алкоголь-
них напоїв і тютюно-
вих виробів магазинам 
безмитної торгівлі. 
Підставою для звіль-
нення від сплати по-
датку продукції, яка 
призначена для ре-
алізації магазинами 
безмитної торгівлі, є 
належно оформлена 
митна декларація, що 
оформляється під час 
відвантаження продук-
ції від такого вироб-
ника.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 213.3.8 
пункту 213.3 
статті 213 
розділу VІ

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14020036

У разі повного або 
часткового повернен-
ня покупцем підак-
цизних товарів (про-
дукції), вироблених 
(виготовлених) на мит-
ній території України, 
продавцю для усунен-
ня недоліків товару 
(продукції) або його 
знищення (переробки) 
у зв'язку з неможливі-
стю усунення таких не-
доліків, платник подат-
ку - продавець прово-
дить коригування по-
даткових зобов'язань 
зі сплати акцизного 
податку у звітному 
періоді, у якому відбу-
лося таке повернення.

Податковий ко-
декс України 
пункт 217.5 стат-
ті 217 розділу VІ

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020037

Виноматеріали, що 
реалізуються під-
приємствам вторин-
ного виноробства, 
які використовують 
ці виноматеріали для 
виробництва готової 
продукції, не оподат-
ковуються. В інших ви-
падках реалізація ви-
номатеріалів оподат-
ковується за ставками 
податку на виноробну 
продукцію.

Податковий ко-
декс України 
пункт 225.9 стат-
ті 225 розділу VІ

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null

14020038

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: 
а) спирту етилового, 
який використовується 
підприємствами пер-
винного та змішаного 
виноробства вироб-
ництва виноградних, 
плодово-ягідних, ін-
ших виноматеріалів і 
сусла та вермутів.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо оподат-
кування спирту 
етилового для 
окремих вироб-
ництв"

2755-VI 
 
 

5074-VI

02.12.2010 
 
 

05.11.2012

01.01.2013 null 1 null

14020039

Податок справляється 
за ставкою 0 гривень 
за 1 літр 100-відсотко-
вого спирту із: б) спир-
ту етилового, який ви-
користовується для ви-
робництва лікарських 
засобів (у тому числі 
компонентів крові і ви-
роблених з них препа-
ратів), крім лікарських 
засобів у вигляді баль-
замів та еліксирів.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ

2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020040

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: 
в) спирту етилового 
денатурованого (спир-
ту технічного), який 
реалізується суб'єктам 
господарювання з ме-
тою його використан-
ня як сировини для ви-
робництва продуктів 
органічного синтезу, 
які не містять у своє-
му складі більш як 0,1 
відсотка залишкового 
етанолу.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закону України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо ставок 
окремих подат-
ків"; 
 
Закону України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України та 
деяких законів 
України щодо 
посилення кон-
тролю за обігом 
підакцизних то-
варів та уточ-
нення окре-
мих податкових 
норм"

2755-VI 
 
 

713-VII 
 
 

1638-VII

02.12.2010 
 
 

19.12.2013 
 
 

12.08.2014

01.01.2011 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020045

Нафтопродукти ( коди 
2710 12 11 10, 2710 12 
11 20, 2710 12 11 90, 
2710 12 15 10, 2710 12 
15 20, 2710 12 15 90, 
2710 12 21 00,  2710 19 
11 10, 2710 19 11 20, 
2710 19 11 90, 2710 19 
15 10, 2710 19 15 20, 
2710 19 15 90, 2710 19 
25 00, 2710 19 29 00 
згідно з УКТ ЗЕД) мо-
жуть бути реалізова-
ними у якості сирови-
ни для виробництва у 
хімічній промисловості 
за нульовою ставкою 
акцизного податку

Податковий 
Кодекс України 
підпункт 229.4.1 
пункту 229.4 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких ін-
ших законо-
давчих актів 
України щодо 
вдосконалення 
окремих норм 
Податкового ко-
дексу України"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законів України 
(щодо податко-
вої реформи)" 

2755-VI 
 
 

3609-VI 
 
 
 

71-VIІI

02.12.2010 
 
 

07.07.2011 
 
 
 

28.12.2014

01.01.12 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020046

Речовини, що викори-
стовуються як компо-
ненти моторних палив 
(коди 2707 10 90 00, 
2707 20 90 00, 2707 30 
90 00, 2707 50 90 00, 
2905 11 00 00, 2909 19 
10 00, 2909 19 90 10, 
2909 19 90 20, 2909 
19 90 90 згідно з УКТ 
ЗЕД), можуть бути ре-
алізовані як сирови-
на для виробництва в 
хімічній промисловості 
за нульовою ставкою 
акцизного податку

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.6.1 
пункту 229.6 
статті 229; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо ставок ак-
цизного подат-
ку на речовини, 
які використову-
ються як компо-
ненти моторних 
палив"; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України  
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році"

2755-VI 
 

5471-VI 
 
 
 

909-VIІI

02.12.2010 
 

06.11.2012 
 
 
 

24.12.2015

10.11.12 null 1 null

14020055

Звільняються від опо-
даткування рааліза-
ція відходів тютюно-
вої сировини за умови 
документального під-
твердження їх утво-
рення та подальшого 
знищення або утилі-
зації

Податковий 
Кодекс України 
підпункт 
213.3.12 пун-
кту 213.3 стат-
ті 213 розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України  
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році"

2755-VI 
 
 

909-VIII 

02.12.2010 
 
 

24.12.2015

01.01.2016 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020056

Для пального, при 
виробництві якого в 
якості сировини вико-
ристані інші оподат-
ковувані підакцизні 
товари, сума податку 
до сплати зменшуєть-
ся на суму податку, ро-
зрахованого для такої 
сировини.

Податковий 
Кодекс України 
пункт 217.6 стат-
ті 217 розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України  
та деяких зако-
нодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних над-
ходжень у 2016 
році"

2755-VI 
 

909-VIII 

02.12.2010 
 

24.12.2015
01.01.2016 null 0 null

14020057

Звільняються від опо-
даткування реаліза-
ція тютюнової сиро-
вини тютюново-фер-
ментаційним заводам 
особами, які виробля-
ють тютюнову сирови-
ну на митній території 
України

Податковий 
Кодекс України 
підпункт 
213.3.13 пун-
кту 213.3 стат-
ті 213 розділу VІ;

Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"

2755-VI

1797-VIII 

02.12.2010

21.12.2016

01.01.2017 null 0 null

14020058

Звільняються від опо-
даткування реалізація 
ферментованої (пе-
реробленої) тютюно-
вої сировини тютюно-
во-ферментаційними 
заводами виробникам 
тютюнових виробів

Податковий 
Кодекс України 
підпункт 
213.3.13 пун-
кту 213.3 стат-
ті 213 розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо покращен-
ня інвестицій-
ного клімату в 
Україні"

2755-VI 
 
 

1797-VIII 

02.12.2010 
 
 

21.12.2016

01.01.2017 null 0 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020063

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: 
д) спирту етилово-
го денатурованого, 
який використовуєть-
ся для виробництва 
продукції хімічного і 
технічного призначен-
ня, включеної до пе-
реліку, затверджено-
го Кабінетом Міністрів 
України;

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

2755-VI 
 
 

2628-VIII

02.12.2010  
 
 

23.11.2018

01.07.19 null 1 null

14020064

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: е) 
спирту етилового не-
денатурованого, який 
використовується для 
виробництва оцту з 
харчової сировини;

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

 2755-VI 
 
 

 2628-VIII

02.12.2010  
 
 

23.11.2018

01.07.19 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020065

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: 
є) спирту етилового 
денатурованого, який 
використовується для 
виробництва парфу-
мерно-косметичної 
продукції;

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

 2755-VI  
 
 

 2628-VIII

02.12.2010         
 
 

23.11.2018

01.07.19 null 1 null

14020066

Податок справляється 
за ставкою 0 гривень 
за 1 літр 100-відсотко-
вого спирту із: ж) спир-
ту етилового-сирцю, 
який використовується 
в межах одного суб'єк-
та господарювання 
для виробництва біое-
танолу;

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ;  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

2755-VI 
 
 

2628-VIII

02.12.2010              
 
 

23.11.2018

01.07.19 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020067

Податок справляєть-
ся за ставкою 0 гри-
вень за 1 літр 100-від-
соткового спирту із: з) 
спирту етилового, що 
переміщується між ак-
цизними складами в 
межах одного суб'єкта 
господарювання.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 229.1.1 
пункту 229.1 
статті 229 
розділу VІ; 
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
та деяких інших 
законодавчих 
актів України 
щодо покращен-
ня адміністру-
вання та пере-
гляду ставок 
окремих подат-
ків і зборів"

2755-VI  
 
 

2628-VIII

02.12.2010             
 
 

23.11.2018

01.07.19 null 1 null

14020068

Звільняються від опо-
даткування операції 
з безоплатної пере-
дачі у володіння і ко-
ристування Збройним 
Силам України та ін-
шим військовим фор-
муванням, утворе-
ним відповідно до 
законів України, ор-
ганам Служби безпе-
ки України, органам 
внутрішніх справ кон-
фіскованих підакциз-
них товарів, визна-
чених підпунктами 
215.3.5 - 215.3.5 2 пун-
кту 215.3 статті 215 
Кодексу; транспортних 
засобів, визнаних без-
хазяйними; транспорт-
них засобів, за якими 
не звернувся власник 
до кінця строку збері-
гання; транспортних 
засобів, що за правом 
успадкування чи на ін-
ших законних підста-
вах перейшли у влас-
ність держави.

Податковий ко-
декс України 
підпункт 213.3.4 
пункту 213.3 
статті 213 
розділу VІ;  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві" 

2755-VI  
 
 

466-ІX

02.12.2010  
 
 

16.01.2020

23.05.20 null 1 null

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Код піль-
ги

Зміст пільги
Назва доку-

мента
Номер до-
кумента

Дата 
прийнят-
тя доку-
мента

Початок 
дії пільги

Кінець 
дії піль-

ги

Ознака 
цільово-
го при-

зна- 
чення

Комен- 
тар

14020069

Тимчасово, на період 
проведення антите-
рористичної операції 
та/або здійснення за-
ходів в забезпечення 
проведення операції 
Об'єднаних сил (ООС) 
звільняються від опо-
даткування акцизним 
податком операції з 
безоплатної передачі 
у володіння і користу-
вання суб'єктам, що 
беруть участь у здійс-
ненні заходів із забез-
печення національної 
безпеки і оборони, від-
січі і стримування збро-
йної агресії Російської 
Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, 
що здійснюються шля-
хом проведення опе-
рації Об'єднаних сил 
(ООС), органам про-
куратури у Донецькій 
та Луганській обла-
стях конфіскованих 
підакцизних товарів, 
визначених підпункта-
ми 215.3.5 - 215.3.5 2 
пункту 215.3 статті 215 
Кодексу; транспортних 
засобів, визнаних без-
хазяйними; транспорт-
них засобів, за якими 
не звернувся власник 
до кінця строку збері-
гання; транспортних 
засобів, що за правом 
успадкування чи на ін-
ших законних підста-
вах перейшли у влас-
ність держави.

Податковий ко-
декс України 
пункт 31 
підрозділу 5 
розділу XX;  
 
Закон України 
"Про внесен-
ня змін до 
Податкового ко-
дексу України 
щодо вдоско-
налення ад-
міністрування 
податків, усу-
нення технічних 
та логічних не-
узгодженостей у 
податковому за-
конодавстві" 

2755-VI  
 

466-ІX

02.12.2010 
 

16.01.2020
23.05.20

на 
період 
про- 
ве-

дення 
анти- 
теро-
рис- 

тичної 
опера-
ції та/
або 
здій- 

снення 
заходів 

в за-
без- 

печен-
ня про- 
веден-
ня опе-

ра- 
ції 

Об'єд- 
наних 

сил 
(ООС)

1 null

*

 З урахуванням норм п. 38.5 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
України (щодо зупинки застосування для платників податків, місцезнаходженням (місцем прожи-
вання) та/або місцем здійснення діяльності яких є тимчасово окупована територія, норм пунктів 
213.2 та 213.3 статті 213 та статей 225, 229 Податкового кодексу України), у зв'язку із змінами вне-
сеними ЗУ від 23.03.2017 № 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні", який набрав чинності з 15.04.2017 року.

В.о. директора Департаменту методології 
Олексій ДОМАНСЬКИЙ

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 квітня 2015 року № 408
(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 897)

Відмітка про одержання 
(штамп контролюючого оргну)

Податкова декларація з податку на нерухоме майно,  
відмінне від земельної ділянки1

порядковий №2   1

1 х звітна звітна нова уточнююча починаючи з

2

податковий період:

1.1 звітний 2 0 2 1  рік

1.2 що уточнюється3 2 0  рік

3

платник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Шантарам"

(повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

 податковий номер платника податків4 8 8 8 8 8 8 8 8 8

код виду економічної діяльності (КВЕД) 6 8 • 2 0

податкова адреса

м. Вишгород, вул. Шевченко, 1 поштовий індекс 0 7 3 0 1

міжміський код 0 4 5 9 6

тел./факс 5 1 5 1 5 1 5

електронна адреса5 shantaram@i.ua

4 найменування відповідного контролюючого органу, до якого подається Податкова 
декларація6:

Вишгородська ДПІ ГУ ДПС у Київській області

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ: КОМУ ТА ЗА ЩО МОЖНА НЕ ПЛАТИТИ 
(опубліковано на стор. 27)

Додаток до 
матеріалу
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№
з/п

Показник
Величина
(грн коп.)

5 податкове зобов'язання за об'єкти житлової нерухомості (згідно з 
додатком(ами) 1 до Податкової декларації)  

Х

5.1 податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 20 рядка 3 розділу І)  

5.2 податкове зобов'язання, що уточнюється до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу ІІ) 

5.3 податкове зобов'язання, що уточнюється до зменшення 
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу ІІ) 

5.4 сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу ІІ) 

5.5 сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу ІІ) 

6 податкове зобов'язання за об'єкти нежитлової нерухомості (згідно з 
додатком(ами) 2 до Податкової декларації)  

Х

6.1 податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 19 рядка 3 розділу І)  

36900,00

6.2 податкове зобов'язання, що уточнюється до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу ІІ) 

6.3 податкове зобов'язання, що уточнюється до зменшення 
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу ІІ) 

6.4 сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу ІІ) 

6.5 сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу ІІ)

7
кількість додатків відповідного типу, що подано з Податковою  декларацією, у тому числі:

додаток 1 додаток 2 1

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до 
пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)

№ з/п Зміст доповнення

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 0 2 . 0 2 . 2 0 2 1

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Керівник (уповноважена особа)  Л.А. Форд

(підпис) (ініціали, прізвище)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

(реєстраційний номер облікової  
картки платника податків або  
серія (за наявності) та номер паспорта)7

Головний бухгалтер К.А. Саарнен

(особа, відповідальна за ведення 
бухгалтерського обліку)

(підпис) (ініціали, прізвище)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(реєстраційний номер облікової  
картки платника податків або  
серія (за наявності) та номер паспорта)7

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами 
контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної

бази податкової звітності "    "                  20     року

(посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки декларації (підкреслити потрібне) 

порушень (помилок) не виявлено / складено акт "__"  __________20___ року № ______

"    "                                     20      року                                                                            

(посадова особа контролюючого органу  
(підпис, прізвище, ініціали))

__________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (далі – Податкова декларація), є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислен-
ня податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта(ів) оподаткування. За відсутності у 
платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податко-
ве зобов'язання для такого виду об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.
У разі існування об'єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіаль-
них одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці 
адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим ор-
ганом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками відповідного типу. Кількість 
додатків певного типу має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самовряду-
вання, які відповідають адміністративно-територіальним одиницям, на території яких  розта-
шовано об'єкт(и) нерухомості відповідного виду.

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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2 Зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно 
за порядком зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 
глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс), самостійно узгоджує суму подат-
кового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій 
декларації, що уточнюється, або у зв'язку із зміною об'єкта оподаткування.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника 
податків, який присвоюється контролюючим органом.

5 Заповнюється за бажанням платника податків.

6 Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 розділу XIІ Кодексу платник податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подає податкові декларації до відповідних кон-
тролюючих органів за місцезнаходженням об'єкта(ів) оподаткування, в яких перебуває на обліку 
платником такого податку (за основним та/або неосновним місцем обліку).
У разі створення об'єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади ад-
міністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Податкова декларація 
надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного цен-
тру об'єднаної територіальної громади.

7 Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи або серія 
(за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

В.о. директора Департаменту  
податкової політики       Л. Максименко

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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Відмітка про одержання 
(штамп контролюючого 

органу)

Додаток 2
до Податкової декларації 
з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

1

Порядковий номер Податкової декларації1 

Розрахунок №2  2  у частині об'єктів нежитлової нерухомості

1 Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування3 3 2 2 1 8 0 0 0 0 0

І. Розрахунок податкового зобов'язання 

№ 
з/п

Код типу 
об'єкта4

реєстрації 
права 

власності
припинення 

права 
власності

Код за КОАТУУ 
адміністративно-

територіальної одиниці 
за місцем розташування 
об'єкта(ів) нерухомості5

Реєстраційний 
номер6

Дата (дд.мм.рррр)6 Розмір 
частки/поділу 

загальної 
площі об'єкта 
нерухомості, 
що перебуває 

у спільній 
частковій, 
спільній 
сумісній 

власності 6
1 2 3 4 5 6 7

2.17 1 2 2 0 . 1 3 2 2 1 8 0 0 0 0 0 99999999 05.05.2007

2.27 1 2 1 1 . 1 3 2 2 1 8 0 0 0 0 0 77777777 05.05.2008

№ 
з/п

Площа 
об'єк-

та 
опо-
дат-

ку-ван-
ня (за-
галь-
на)8

Кількість
місяців

перебуван-
ня у влас-

ності,
у кварта-

лах9
Ставка10  

(%)

код 
пільги12 

Розмір 
міні-
маль-
ної за-
робіт-

ної 
плати 

на 
01 січ-
ня звіт-

ного 
року
усьо-
го15

розмір 
пільги, 

%13

Річна 
сума  

подат-
ку11

(грн)

Пільга Сума податкового зобов'язання до 
сплати (грн) 

у тому числі розмір квартальних 
авансових внесків 16

 сума 
пільги 14 

(грн)І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.17 250 3 3 3 3 1,5 6000,00
22500,00
(250*1,5* 
6000/100)

22500,00 5625,00 5625,00 5625,00 5625,00

2.27 200 3 3 3 3 1,5 6000,00
18000,00
(200*1,5* 
6000/100)

18010402 20 3600,00
(18000*20%)

14400,00
(18000-
3600)

3600,00 3600,00 3600,00 3600,00

3 Нараховано на 20_21_  рік, усього (сума рядків 2.1 - 2.n, де n – номер ряд-
ка) 36900,00 9225,00 9225,00 9225,00 9225,00

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 40 за 2021 р.
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ІІ. Уточнення податкового зобов'язання17 
Сума податкового зобов'язання до 

сплати (грн) 

усього
у тому числі розмір 

квартальних авансових внесків 
І ІІ ІІІ ІV

1 2 3 4 5 6 7

4
Нараховано за даними раніше поданого 
розрахунку (р. 3 додатка 2 до Податкової 
декларації, що уточнюється) 18

5
Нараховано до збільшення податкового 
зобов'язання  на 20__рік (р. 3 – р. 4)

6
Нараховано до зменшення податкового 
зобов'язання  на 20__рік (р. 4 – р. 3)

7 Сума штрафу (к. 4-7 р. 5 х 3 % або 5 %)19

8 Сума пені20

__________
1 Зазначається номер Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  (далі – Податкова декларація), до якої додається цей розрахунок.

2 Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, по-
слідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 6 
Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на тери-
торії адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об'єкти нерухомого майна.

3 Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюд-
жуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовано об'єк-
т(и) нерухомості.  У разі створення об'єднаної територіальної громади зазначається код за 
КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об'єдна-
ної територіальної громади. За кожним таким кодом за КОАТУУ складається окремий додаток.

4 Зазначається код типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель 
та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року 
№ 507 (далі – Класифікатор).  
У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено код згідно 
з Класифікатором, з Класифікатора обирається код, який найбільше відповідає типу нерухо-
мості, що зазначений у правовстановлюючих документах.

5 Зазначається код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої 
розташовані об'єкти нерухомості. 

6 Зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна.

7 За потреби, кількість рядків може бути збільшена. 

8 Зазначається площа об'єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 стат-
ті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у метрах квадратних з двома 
знаками після коми.
У разі перебування об'єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) на-
лежного декларанту такого об'єкта.
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9 Зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кож-
ному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об'єкт опо-
даткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього влас-
ника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт, а для 
нового власника 
враховується місяць, в якому він набув право власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 стат-
ті 266 Кодексу).

10 Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування 
відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу ХІІ Кодексу.
Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ста-
вок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки" (далі – Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об'єкта 
нерухомого майна.
У разі якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою та якщо 
ставки податку визначені без застосування кодів згідно з Класифікатором, зазначається став-
ка, визначена для об'єкта нерухомого майна, який найбільше відповідає типу нерухомості, зазна-
ченого у правовстановлюючих документах.

11 Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після ком) за кожним задекларова-
ним об'єктом обчислюється за формулою к. 8 р. 2.n х к. 13 р. 2.n х к. 14 р. 2.n /100, де n – порядко-
вий номер рядка.

12 Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

13 Зазначається розмір пільги (%), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням ор-
гану місцевого самоврядування.

14 Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована про-
порційно кількості місяців перебування  нерухомого майна у власності: 
к. 15 р. 2 n / 12 х (сума к. 9-12) р. 2.n х к. 17 / 100.

15 Зазначається сума податкового зобов'язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знака-
ми після коми): 
к. 15 р. 2 n / 12 х (сума к. 9-12) р. 2.n - к. 18 р. 2 n. 

16 Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється 
за формулами:
к. 20 р. 2 n = к. 19 р. 2 n /(сума к. 9-12) х к. 9 р. 2 n;
к. 21 р. 2 n = к. 19 р. 2 n /(сума к. 9-12) х к. 10 р. 2 n;
к. 22 р. 2 n = к. 19 р. 2 n /(сума к. 9-12) х к. 11 р. 2 n;
к. 23 р. 2 n = к. 19 р. 2 n  - (сума к. 20-22) р. 2 n.

17 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у 
складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, 
або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий 
період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

18 Зазначається р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється (або р. 6 Податкової 
декларації у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 408).

19 Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій 
Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, 
визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 гла-
ви 2 розділу ІІ Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою 
"звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточ-
нююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотки.

20 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу 
другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу.
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***
І хто витримав піст,
Й хто дізнався аж наприкінці –
Й сир норвежський «Бруно ́ст»*
Й м’ясо звичне їсть, мов кавунці.
…Тепло, делікатесами, 
Й мовчки радіє з вірянами,
Що є віра й чудесне —
Сторіччями! Ввіруєм — й планами…

18.04.21р.  
( «День закінчення Великого посту» )

*Бруност — особливий сорт сиру, який виготовляється в 
Скандинавських країнах, зокрема Норвегії. Має коричневий 
колір і солодкавий смак.
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