
Допомога на відшкодування втраченого чи пошкодженого майна: чи підлягає
оподаткуванню ПДФО

Відповідно до п.п.170.7.2 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що
надається платнику податку, який постраждав внаслідок: 

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з
Конституцією  України  зонами  надзвичайної  екологічної  ситуації,  -  у  граничних  сумах,
визначених Кабінетом Міністрів України; 

б) стихійного лиха, аварій,  епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого
характеру,  які  завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян,  навколишньому
природному  середовищу,  викликали  або  можуть  викликати  людські  жертви  чи  втрату
власності  громадян,  у  зв’язку  з  якими  рішення  про  залучення  (надання)  благодійної
допомоги було прийнято  відповідно Кабінетом Міністрів  України або органом місцевого
самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом
місцевого самоврядування відповідно. 

Благодійна  допомога,  що надається  на зазначені  цілі,  повинна розподілятися  через
державний  чи  місцевий  бюджет  або  через  банківські  рахунки  благодійних  організацій,
Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та
установ.

ПДВ: чи можна формувати податковий кредит на підставі попередніх митних
декларацій

Головне  управління  ДПС  у  Тернопільській  області  інформує,  що  відповідно  до
частини першої ст. 259 Митного кодексу України (далі – МКУ) попередня митна декларація
подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у
тому числі  з  метою транзиту)  або після  їх  ввезення,  якщо ці  товари,  транспортні  засоби
перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня  митна  декларація  повинна  містити  відомості,  достатні,  зокрема  для
випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого
митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього
інформацію, після пропуску цих товарів,  транспортних засобів комерційного призначення
через митний кордон України та без пред’явлення їх або після пред’явлення митному органу,
яким оформлена така попередня митна декларація.

Водночас  якщо  попередня  митна  декларація  містить  лише  відомості,  достатні  для
ввезення  товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення  на  митну  територію
України та забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення
попередньої  митної  декларації  змінюються  заходи  нетарифного  регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним
особою подається додаткова декларація.

Попередня  митна  декларація,  за  якою  митним  органом  здійснено  випуск  товарів,
транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму
без пред’явлення їх цьому митному органу відповідно до частини п’ятої ст. 259 МКУ, або
попередня  митна  декларація  разом  з  додатковою  декларацією,  поданою  відповідно  до
частини тринадцятої ст. 259 МКУ, становлять митну декларацію, заповнену в звичайному
порядку.

При цьому під  випуском товарів  слід  розуміти  надання  митним органом права  на
користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється митне оформлення,
відповідно до заявленої мети.

Згідно  з  п.  п.  ґ  п.  198.1  ст.  198  Податкового  кодексу  України  (далі  –  ПКУ)  до
податкового  кредиту  відносяться  суми  податку,  сплачені/нараховані  при  здійсненні
операцій,  зокрема  з  ввезення  товарів  та/або  необоротних  активів  на  митну  територію
України.



При цьому згідно з п. 201.12 ст. 201 ПКУ при ввезенні товарів на митну територію
України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту,
вважається  митна  декларація,  оформлена  відповідно  до  вимог  законодавства,  яка
підтверджує сплату податку.

Таким чином,  платник  податку  має  право включити до податкового  кредиту  суму
ПДВ, сплачену при митному оформленні ввезених товарів, на підставі попередньої митної
декларації,  якщо  така  декларація  містить  відомості,  достатні  для  випуску  товарів,
транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму,
та їх випуск у митний режим імпорту здійснено за такою попередньою митною декларацією.

Якщо  попередня  митна  декларація  містить  лише  відомості,  достатні  для  ввезення
товарів,  транспортних  засобів  комерційного  призначення  на  митну  територію  України  та
забезпечення їх доставки до митного органу призначення, або після оформлення попередньої
митної  декларації  змінюються  заходи  нетарифного  регулювання  зовнішньоекономічної
діяльності, та для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається
додаткова  декларація,  то  документом,  що посвідчує  право  на  віднесення  до  податкового
кредиту сум ПДВ, сплачених при митному оформленні ввезенних товарів, є така додаткова
декларація.

Понад 339,7 млн грн – внесок Тернопільщини на потреби армії

Упродовж  січня-листопада  цього  року  до  загального  фонду  державного  бюджету
платники податків Тернопільщини перерахували понад 339,7 млн грн військового збору. Про
це  повідомив  начальник  Головного  управління  ДПС  у  Тернопільській  області  Михайло
Яцина. 

Посадовець  констатував,  що  порівняно  з  відповідним  періодом  минулого  року
надходження даного збору зросли на 61,8 млн гривень. 

Лише  у  листопаді  платники  Тернопілля  спрямували  на  потреби  армії  35  млн  грн
військового збору. Приріст цього платежу до аналогічного періоду минулого року склав 5,4
млн грн або 18 відсотків.

Михайло Яцина також нагадав, що платниками військового збору є фізичні  особи –
резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні,  а його ставка становить 1,5%
доходів, що підлягають оподаткуванню.

«Необхідно  мати  на  увазі,  що  українська  армія  отримуватиме  стабільні  кошти  для
вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, – зазначив Михайло Яцина. –
Тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені
належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників,
знижують доходи бюджетів, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни». 

Протягом доби фізична особа перебувала як на території України, так і за її
межами: визначаємо розмір добових

Відповідно до п.  п.  165.1.11 п.  165.1 ст.  165 Податкового кодексу України (далі  –
ПКУ)  до  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного  доходу  платника  податку  не
включаються,  зокрема кошти,  отримані  платником податку на  відрядження або під  звіт  і
розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

Згідно  з  п.  п.  170.9.1  п.  170.9  ст.  170  ПКУ  до  оподатковуваного  доходу  не
включаються  витрати  на  відрядження,  не  підтверджені  документально,  на  харчування  та
фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з
таким відрядженням у межах території  України,  але не більш як 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку
за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 80
євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні
до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. 



Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами,  установами та організаціями,  які  повністю
або  частково  утримуються  (фінансуються)  за  рахунок  бюджетних  коштів,  визначаються
Кабінетом  Міністрів  України.  Сума  добових  для таких  категорій  фізичних  осіб  не  може
перевищувати суму, встановлену цим підпунктом. 

Сума добових визначається в разі відрядження: 
у  межах України  та  країн,  в’їзд  громадян  України  на  територію яких не  потребує

наявності  візи  (дозволу  на  в’їзд),  –  згідно  з  наказом  про  відрядження  та  відповідними
первинними документами; 

до країн,  в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності  візи
(дозволу на в’їзд), – згідно з наказом про відрядження за наявності документальних доказів
перебування  особи  у  відрядженні  (відміток  прикордонних  служб  про  перетин  кордону,
проїзних  документів,  рахунків  на  проживання  та/або  будь-яких  інших  документів,  що
підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні). 

Основним  документом,  який  регулює  відрядження  працівників  органів  державної
влади,  підприємств,  установ  та  організацій,  що  повністю  або  частково  фінансуються  за
рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за
кордон,  затверджена  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  13.03.1998  №59  (далі  –
Інструкція  №59).  При  цьому  інші  підприємства  та  організації  можуть  використовувати
Інструкцію №59 як допоміжний (довідковий) документ.

Згідно з п. п. 16.2 п. 16 розд. ІІІ Інструкції №59 добові витрати за час перебування у
відрядженні відшкодовуються в межах затверджених сум, зокрема: 

а) за кожний день перебування у відрядженні, включаючи день вибуття та прибуття, –
за нормами, що встановлені для держави, до якої відряджено працівника; 

б) якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до іноземних держав, або повертаючись з
відповідної  держави,  має  пересадку  на  інший  транспортний  засіб  або  зупинку  в  готелі
(мотелі, іншому житловому приміщенні) на території України, то відшкодування витрат на
відрядження за період проїзду територією України здійснюється в порядку, передбаченому
для службових відряджень у межах України. 

При цьому добові витрати з дня останньої  пересадки на інший транспортний засіб
(вибуття  з  готелю,  мотелю,  іншого  житлового приміщення)  на  території  України  під  час
прямування у відрядження за кордон і до дня першої пересадки на інший транспортний засіб
(зупинки в готелі, мотелі, іншому житловому приміщенні) на території України (включно)
під час повернення в Україну відшкодовуються за нормами, встановленими для відряджень
за кордон. Якщо день вибуття у відрядження або день прибуття відрядженого працівника до
місця постійної  роботи збігається з днем вказаної  пересадки (зупинки),  добові витрати за
відповідні день вибуття або день прибуття відшкодовуються за нормами, встановленими для
відряджень за кордон. 

При  відсутності  такої  пересадки  (зупинки)  добові  витрати  відшкодовуються  за
кожний  день  відрядження,  включаючи  день  вибуття  та  прибуття,  –  за  нормами,
встановленими для відряджень за кордон.

Реквізити рахунків для сплати податків, зборів, ЄВ та інших платежів до бюджету

Інформуємо,  що  своєчасне  доведення  платникам  податків  реквізитів
бюджетних/небюджетних рахунків, відкритих Державною казначейською службою України,
відбувається  шляхом  їх  розміщення  в  Центрах  обслуговування  платників  податків,  на
субсайті  територіального  органу  ДПС  за  посиланням  https://tr.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
або на вебпорталі ДПС – https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Одночасно за принципами, визначеними п. 42 прим. 1. 1 ст. 42 прим. 1 Податкового
кодексу України (далі – ПКУ) функціонує електронний кабінет, який забезпечує можливість
реалізації  платниками податків  прав та обов’язків,  визначених ПКУ та іншими законами,
контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими
актами,  прийнятими  на  підставі  та  на  виконання  ПКУ  та  інших  законів,  контроль  за

https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
https://tr.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/


дотриманням  яких  покладено  на  контролюючі  органи,  в  тому  числі,  шляхом,  зокрема,
автоматизованого  визначення  рахунків  для  сплати  податків,  зборів,  платежів  та  єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на поточну дату конкретного
платника податків.

Тернопільський відділ організації роботи
Організаційно – розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Тернопільській 


