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Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ), розглянула Ваше звернення від … щодо практичного 

застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє. 

Платник податку у своєму зверненні повідомив, що у 2020 році отримав 

пенсію та житлову субсидію і просить надати податкову консультацію щодо 

сплати податків та необхідності надання декларації про майновий стан і 

доходи. 

Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива» житлова субсидія є 

безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим 

споживачам житлово-комунальних послуг - мешканцям домогосподарств, що 

проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки 

платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління 

багатоквартирним будинком та витрати на комунальні послуги в такому 

будинку. Суми призначеної, але не виплаченої у зв'язку із смертю одержувача 

житлової субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з 

урахуванням яких призначалася субсидія. 

Згідно до п.п. 162.1.1 п.162.1 ст. 162  ПКУ платником податку на доходи 

фізичних осіб є фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх 

походження в Україні, так і іноземні доходи. 

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 (п. 

163.1 

ст. 163 ПКУ).  

Згідно п.п. «е» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст.165 ПКУ до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається 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 та фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі 

фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту 

інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно):сума пенсій 

(включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або 

щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку 

з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також пенсій з 

іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не 

підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати. 

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що 

згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного 

доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) (п.п. 1.7 п. 16¹ 

підрозділу 10 розділу XX ПКУ). 

Отже, дохід у вигляді житлових субсидій та пенсій не включається до 

загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку, 

тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим 

збором. 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації) визначено ст. 179 ПКУ, відповідно до п. 179.2 якої обов'язок 

платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним 

і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував 

доходи, зокрема від податкових агентів, які згідно з розділом IV ПКУ не 

включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.   

Отже, обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і 

податкова декларація не подається у разі отримання фізичною особою у 

звітному році доходів у вигляді житлових субсидій та пенсії, за умови 

відсутності інших підстав для подання такої декларації. 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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