
Чи оподатковується ПДФО сума грошової компенсації, що 

виплачується звільненим військовослужбовцям замість належних їм 

за нормами забезпечення предметів речового майна? 
ЗІР, категорія 103.02 

Відповідно до п. 1 ст. 9 прим. 1 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» із змінами та 

доповненнями, яким визначено основні засади державної політики у сфері соціального 

захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлено, що продовольче забезпечення 

військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

Речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що 

визначаються відповідно Міністерством оборони України, у тому числі для Державної 

спеціальної служби транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, що 

мають у своєму підпорядкуванні військові формування, Головою Служби безпеки України, 

начальником Управління державної охорони України, Головою Служби зовнішньої розвідки 

України, Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а 

порядок грошової компенсації вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Виплата грошових компенсацій військовослужбовцям, звільненим з військової служби, 

замість належного їм речового майна, передбачена пп. 2 та 3 Порядку виплати 

військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби 

зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби 

транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління 

державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178            

(далі – Порядок). 

При цьому дія Порядку не поширюється на військовослужбовців строкової військової 

служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних 

закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети, кафедри, відділення 

військової підготовки. 

Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ), який регламентує порядок оподаткування доходів фізичних 

осіб, у тому числі військовослужбовців, не передбачено звільнення від оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення 

служби. 

Водночас, згідно з п. 168.5 ст. 168 ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що 

утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів 

цивільного захисту, у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, спрямовуються 

виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії 

громадян. 


