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Федерація професійних спілок 
України

Секретаріат Кабінету Міністрів 
України

Про розгляд звернення

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2022 № 5594/0/2-22 розглянуло лист Федерації 
професійних спілок України від 04.03.2022 № 05/01-15/110 стосовно питання 
внесення до Верховної Ради України законопроекту щодо звільнення від 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб всіх видів допомоги 
громадянам, постраждалим внаслідок військових дій, яка надається з 
24.02.2022, без обмеження розмірів такої допомоги і повідомляє.

Верховна Рада України 15.03.2022 прийняла Закон України № 2120-IX 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»,  положеннями якого, 
зокрема, передбачено невключення до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи:

1) суми (вартості) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) 
благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, 
визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на 
користь:

учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов’язаних) 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 
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відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань 
територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції 
України, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної 
агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії 
воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах 
здійснення зазначених заходів;

працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які 
залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах 
проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, 
встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де 
проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце 
проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах 
(підпункт «в» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового 
кодексу України, далі – Кодекс);

2) суми цільової або нецільової благодійної допомоги, що надається 
платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану 
(підпункт «в» підпункту 170.7.2 пункту 170.7 статті 170 Кодексу).

Отже, порушене у листі Федерації професійних спілок України питання 
законодавчо врегульовано.
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