
Чи будуть притягуватись до відповідальності податкові агенти за 

порушення терміну сплати військового збору, з урахуванням затримки 

відкриття відповідних рахунків для сплати військового збору 

органами Державної казначейської служби України? 
 

ЗІР, категорія 132.06 

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 і доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом 

оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. 

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

(річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи – доходи 

(прибуток), отримані з джерел за межами України. Об’єктом оподаткування нерезидента є: 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; 

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування (виплати, надання). 

Ставка військового збору становить 1,5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного            

п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX 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, за ставкою, визначеною п.п. 1.3 п. 16 

прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ). 

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь 

платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок 

(п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ). 

Згідно абзацом третім п.п. 2 п. 4 Положення про Державну казначейську службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215 із 

змінами і доповненнями, Державна казначейська служба України відповідно до покладених 

завдань здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на 

рахунках, формує та видає виписки з рахунків. 

Враховуючи викладене, у разі затримки з відкриттям рахунків для сплати військового 

збору рекомендуємо податковим агентам акумулювати суми коштів, призначені для сплати 

військового збору, з метою їх подальшого перерахування на відповідні рахунки. 

У разі виконання зазначених дій податкові агенти не будуть притягуватись до 

відповідальності за порушення терміну сплати військового збору. 


