
В якому рядку декларації про майновий стан і доходи відображається загальна сума 

доходів у вигляді нецільової благодійної (матеріальної) допомоги, наданих протягом 

року резидентами – юридичними або фізичними особами, яка не перевищує суми 

граничного розміру доходу, визначеного абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 

ПКУ, встановленого на 1 січня звітного податкового року, в разі наявності у 

платника податків інших підстав для подання такої декларації? 
ЗІР, категорія 103.24 

Порядок подання фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб 

(далі – платник податку) податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – 

податкова декларація) встановлений ст. 179 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), згідно з п. 179.1 якої 

платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до ПКУ.  

Водночас п. 179.2 ст. 179 ПКУ визначені випадки, в яких обов’язок платника 

податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова 

декларація не подається. 

Згідно з п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не включається до оподатковуваного 

доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається 

резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку 

протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного 

розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, 

встановленого на 1 січня такого року (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового 

мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень). 

Положення п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на профспілкові 

виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п.п. 165.1.47 

п. 165.1 ст. 165 ПКУ. 

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи 

юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію про 

майновий стан і доходи із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової 

благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, 

установлений абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.  

Форма податкової декларації про майновий стан (далі – податкова декларація) і 

доходи та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи 

(далі – Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015               

№ 859 із змінами та доповненнями.  

Податкова декларація складається з семи розділів та передбачає відображення 

платником податку, зокрема, даних щодо доходів, які включаються та не включаються до 

загального річного оподатковуваного доходу, у разі отримання ним таких доходів.  

У рядку 11 розд. ІІІ декларації зазначаються «Доходи, які не включаються до 

загального річного оподатковуваного доходу», зокрема, у рідку 11.3 декларації вказується 

загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного 

оподатковуваного доходу відповідно до ст.. 165 ПКУ (п.п. 10. П. 3 розд. ІІІ Інструкції). 

Враховуючи вищевикладене, платник податку, в разі наявності підстав для подання 

податкової декларації, відображає загальну суму доходів у вигляді нецільової благодійної 

(матеріальної) допомоги, наданих протягом року резидентами – юридичними або 

фізичними особами, яка не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного 

абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня звітного 

податкового року, у рядках 11 та 11.3 податкової декларації. 


