
Вид доходу, що оподатковується 
Ставка 
ПДФО 

Стаття ПКУ 

Основна ставка податку. Використовується щодо доходів, нарахованих (виплачених, 
наданих), у тому числі, але не виключно, у формі:  

 зарплати (прирівняних до неї виплат, наприклад, лікарняних); 

 інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами 
(наприклад, матеріальної допомоги); 

 виплат за цивільно-правовими договорами. 

18% п. 167.1  

Чистий оподатковуваний дохід фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній 
системі оподаткування (різниця між їх доходами та витратами) 

18% ст.177  

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння 
та/або користування) 

18% п. 170.1 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання 
платника податку, в сумі  > 4940 грн ( у 2018 р.) 

18% пп. “б” 
 пп. 165.1.22 

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих 
у строк 

18% п. 170.9 

Роялті 18% пп. 170.3.1 

Іноземні доходи 18% пп. 170.11.1 

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь 
нерезидентів 

18% пп. 170.10.1 

Пасивні доходи: 

18% 
пп. 167.5.1, 
пп. 14.1.268 

 процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад 
(депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів); 

 процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; 

 плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів 
кредитної спілки;  

 доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного 
інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що 
виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів 
інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від 
викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у 
тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх 
вартості;  

 доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) 
відповідно до закону;  

 відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону; 

 доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником 
податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з 
нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів; 

 інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними 
паперами та з борговими зобов’язаннями НБУ з рахуванням курсової різниці; 

 страхових виплат і відшкодувань. 

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в 
країні їх виплати 

18% пп. 164.2.19 

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 
щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи 
бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць у 2018 р.  13730 грн 

18% від 
суми 

перевищен 

пп. 164.2.19 
п. 167.4 

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних 
правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами 
господарювання, які не є платниками податку на прибуток 

9% пп. 167.5.4 

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих 
резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді 
дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного 
інвестування) 

5% пп. 167.5.2 

Спадщина, успадкована від осіб, які не є членами сім’ї першого і другого ступенів 
споріднення. Аналогічно: подарунки. 

5% 
пп.174.2.2 

п. 174.6 

Спадщина, успадкована членами сім’ї спадкодавця першого і другого ступенів 
споріднення, а це:  

 чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (перший ступінь); 

 рідні брати та сестри, баба та дід, онуки (другий ступінь). 
Аналогічно: подарунки. 

0% 
пп. 174.2.1 

п. 174.6 

 


