
Чи є об’єктом оподаткування військовим збором допомога на 

поховання, що виплачується за рахунок коштів роботодавця 

та/або соціальних фондів? 
ЗІР, категорія 132.02 

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX 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 ПКУ, зокрема загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід.  

Згідно з п.п. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 розд. IV ПКУ до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна 

(послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку: 

a) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом 

України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або 

професійною спілкою;  

b) роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи 

(у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір 

суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст.169 ПКУ (у 2016 році – 

3860 грн., у 2017 році – 4480 грн., у 2018 році – 4940 гривень). Сума перевищення за 

її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання). 

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

від оподаткування військовим збором доходи, які 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. 

Ставка військового 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). 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету 

здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. 

XX ПКУ). 

Водночас до загального місячного (річного)оподатковуваного доходу платника 

податку включаються, зокрема: 

 Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, 

передбачених ст. 165 ПКУ) (п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ); 

 інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ). 

Таким чином не є об’єктом оподаткування військовим збором кошти або вартість 

майна (послуг), що надаються платнику податків як допомога на поховання, зокрема: 

 Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України (незалежно від розміру отриманої допомоги); 

 роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи 

(у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійний розмір 

суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2018 році – 

4940 грн.). При цьому сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується 

під час її нарахування (виплати, надання). 


