
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 

13.04.2021 р. № 1502/ІПК/99-00-04-03-03-06 

Державна податкова служба України, керуючись ст.52 Податкового кодексу 

України (далі ‒ Кодекс)розглянула звернення щодо оподаткування доходу у 

вигляді компенсації вартості освітніх послуг з міського бюджету, які 

надходять на рахунок товариства для повернення коштів батькам дітей, що 

здобувають освіту, та в межах компетенції повідомляє. 

Платник податку повідомив, що надає платні освітні послуги зі здобуття 

дошкільної освіти. За надані послуги закладу, як суб'єкту освітньої діяльності, 

надається щомісячна компенсація з міського бюджету згідно з рішеннями 

Управління освіти. Надалі, за рахунок отриманої компенсації заклад зменшує 

плату за надання освітньої послуги батькам, діти яких здобувають освіту у 

даному закладі. В зв’язку з цим, платник податку просить 

надати  індивідуальну податкову консультацію щодо включення 

вищезазначеної щомісячної компенсації з міського бюджету до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу батьків, оподаткування її 

податком на доходи фізичних осіб та військовим збором та виконання функцій 

податкового агента. Крім того, платник податку запитує чи включається 

вищезазначена компенсація з міського бюджету до доходу підприємства. 

Дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий 

резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності 

на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди 

іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній 

(морській) економічній зоні (п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, 

відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування 

фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний 

дохід. 

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податків, визначено ст. 165 Кодексу, 

зокрема сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної 

допомоги, компенсацій (включаючи грошові компенсації особам з 

інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм 



реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), 

винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів (п.п. 

165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). 

При цьому звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що 

згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного 

доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за 

нульовою ставкою) (п.п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). 

Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку включається дохід, отриманий таким платником як 

додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді, 

зокрема суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), 

індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених 

у п.п. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. «е» п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 

Кодексу). 

Також вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 

161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). 

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

визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 

підрозділу 10 розділу XX Кодексу).  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 

Кодексу. 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету визначено ст. 168 Кодексу, згідно з п.п. 

168.1.1 п. 168.1 якої податковий агент, визначення якого наведено у п.п. 

14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, що нараховує (виплачує, надає) 

оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати 

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за 

його рахунок використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 

Кодексу, та ставку військового збору 1,5 відс., визначену вп.п. 1.3 п. 16 1 

підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 168.1.1 п.168.1 ст. 168 Кодексу). 

Враховуючи викладене, сума компенсації вартості освітніх послуг, яка 

нараховується закладом освіти на користь фізичної особи (батьків або інших 

законних представників дитини) шляхом зменшення плати за утримання 



дитини в закладі, включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо та 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на 

загальних підставах. 

При цьому юридична особа, яка здійснює нарахування та виплату зазначеного 

доходу, повинна виконати усі функції податкового агента, передбачені 

Кодексом. 

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, на підставі 

абзацу першого п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають 

відповідно до положень Кодексу. 

При цьому положеннями Кодексу не передбачено різниць для   коригування 

фінансового результату до оподаткування у разі отримання приватним 

закладом освіти, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, сум компенсації 

вартості освітніх послуг з міського бюджету та подальшого перерахунку 

вартості таких послуг, які сплачують представники здобувачів освіти. 

Такі операції відображаються при визначенні фінансового результату до 

оподаткування та відповідно об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, 

затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України від 16 

липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» зі змінами та доповненнями). 

Таким чином, питання порядку відображення у бухгалтерському обліку 

операцій з отримання приватним закладом дошкільної освіти сум компенсації 



вартості освітніх послуг з міського бюджету та подальшого перерахунку 

вартості таких послуг належать до компетенції Міністерства фінансів України.  

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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