
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором cума грошового 

забезпечення, отриманого військовослужбовцями? 
 

ЗІР, категорія 132.02 

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України              

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом 

оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу України 

(далі – ПКУ). 

Згідно з п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний 

(річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено 

підпунктами 164.2.1 – 164.2.18 п. 164.4 ст. 164 ПКУ. Крім того, до зазначеного вище переліку 

включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені п.п. 164.2.20 п. 164.2 

ст. 164 ПКУ. 

Ставка збору становить 1,5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 

прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включається сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців 

строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена 

законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (п.п. 165.1.10 п. 165.1                     

ст. 165 ПКУ). 

Статтею 9 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначено, що держава гарантує 

військовослужбовцям, зокрема грошове забезпечення, до складу якого входять: посадовий 

оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення 

(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, 

премія), одноразові додаткові види грошового забезпечення.  

При цьому відповідно до п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ звільняються від 

оподаткування збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального 

оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за 

нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 

п. 165.1 ст. 165 ПКУ. 

Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції (далі – АТО) 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 (далі – ООС), не підлягають оподаткуванню 

військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних 

органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, 



Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої 

участі в антитерористичній 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 ООС. 

Порядок підтвердження статусу зазначених осіб з метою застосування пільги з 

оподаткування військовим збором визначається Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи зазначене вище, оскільки об’єктом оподаткування військовим збором є 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи у 

вигляді грошового забезпечення, отримані військовослужбовцями у зв’язку з виконанням 

обов’язків несення служби (крім військовослужбовців строкової служби, у тому числі осіб, що 

проходять альтернативну службу у вигляді грошового забезпечення), такі доходи підлягають 

оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. 

Водночас тимчасово, на період проведення АТО 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 ООС, не підлягають 

оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників 

правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління 

державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб 

на період їх безпосередньої участі в АТО 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 ООС за умови підтвердження 

статусу зазначених осіб. 


