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Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб суми збитків, завданих припиненням дії договору оренди 

та упущеної вигоди, яка виплачується за рішенням суду і в межах компетенції 

повідомляє. 

Платник податків, який на підставі рішення суду отримав відшкодування 

збитків, завданих припиненням дії договору оренди та упущеної вигоди, просить 

надати індивідуальну податкову консультацію з питання оподаткування 

зазначеного доходу. 

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) збитками є втрати, 

яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також 

витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати 

за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). 

Статтею 129 1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем 

України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. 

Водночас ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу, 

згідно з п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, 

зокрема фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження 

в Україні, та податковий агент. 

Об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний 

(річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу). 

Статтею 165 Кодексу встановлено вичерпний перелік доходів, які не 

включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку. 

Крім того, 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 п.п. «а» п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу визначено, що до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

включається, зокрема дохід у вигляді відшкодування матеріальної або 

немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються 

на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння 

йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю, а також 

відшкодувань моральної шкоди в розмірі, визначеному рішенням суду, але не 



вище чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, або в розмірі, визначеному 

законом. 

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази 

оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику 

(крім випадків, визначених у п.п. 167.2 - 167.5 цієї статті). 

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

16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). 

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

п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 

розділу XX Кодексу). 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних 

осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому 

ст. 168 Кодексу. 

Податковий агент прирівнюється до платника податку і має права та виконує 

обов'язки, встановлені Кодексом для платників податків (п. 18.2 ст. 18 Кодексу). 

Враховуючи викладене, дохід у вигляді відшкодування збитків, завданих 

платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди,  не 

включається податковим агентом до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку за умови дотримання вимог 

п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. 

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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