
За якою ознакою доходу відображається у податковому розрахунку за 

ф. 1ДФ вартість путівки на відпочинок, оздоровлення, що надається 

роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств 

безоплатно платнику податку або члену його сім’ї першого ступеня 

споріднення, розмір якої перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної 

плати? 
ЗІР, категорія 103.25 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового 

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

(далі – ПКУ), п.п. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 якого встановлено, що до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на 

відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території 

України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення,                         

які надаються його роботодавцем-платником податку на прибуток підприємств безоплатно 

або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість 

путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

на 1 січня податкового (звітного) року. 

Крім того, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі              

базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є вартість такого доходу, 

розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, 

помножена на коефіцієнт (п. 164.5 ст. 164 ПКУ). 

Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус 

податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового 

кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за 

місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум 

зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.  

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. 1ДФ) та Порядок заповнення та подання 

податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

30.01.2015 за № 111/26556. 

В податковому розрахунку за ф. 1ДФ вартість наданих, згідно з п.п. 165.1.35 п. 165.1  

ст. 165 ПКУ, путівок, незалежно від їх розміру і способу оподаткування, відображається за 

«156» ознакою доходу. 


