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Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування допомоги, 

отриманої фізичною особою на медичне обслуговування, та в межах компетенції 

повідомляє. 

Благодійна організація, яка планує надати допомогу фізичній особі для 

здійснення медичного обстеження/діагностування хвороби за кордоном, просить 

надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб вартості послуг медичного обслуговування наданої 

фізичній особі  за кордоном за рахунок благодійної організації та визначення 

переліку підтвердних документів. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, 

згідно з п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

Доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу. 

Разом з тим доходи, які не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку, встановлено ст. 165 Кодексу. 

До загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються: 

сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та 

відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з 

урахуванням п. 170.7 ст. 170 Кодексу іншими неприбутковими організаціями 

(крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та 

благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, 

на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань 

членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними 

фізичним особам (п.п. «в» п.п. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 Кодексу); 

кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та 

медичне обслуговування платника податку або члена сім'ї фізичної особи 

першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або 

піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження 

витрат, пов'язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у 

тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, 

протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для 

індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної 

організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на 

обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, 

спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно 



до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що 

компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування (п.п.165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). 

Особливості оподаткування благодійної допомоги передбачено п. 170.7 ст. 170 

Кодексу, відповідно до п.п. 170.7.1  якого не оподатковується та не включається 

до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку 

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога 

(далі - благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або 

майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, 

визначеним цим пунктом. 

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та 

нецільову. 

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями 

її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без 

встановлення таких умов або напрямів. 

При цьому, до цільової благодійної допомоги відноситься допомога, порядок 

надання якої регламентується п.п.170.7.4 п.170.4 ст. 170 Кодексу, відповідно до 

п.п. «а» якого не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна 

допомога, що надається, зокрема, резидентами – юридичними особами у будь – 

які сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних 

послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня 

споріднення, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, в якої хоча 

б один із батьків є особою з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з 

багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені 

батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, 

протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для 

індивідуального користування осіб з інвалідністю) у розмірах, що не 

перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування, у разі дотримання  визначених 

вищезазначеним підпунктом умов. 

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в 

Україні визначають Основи законодавства України про охорону здоров’я  від 19 

листопада 1992 року № 2801-XII (далі – Основи), ст. 3 яких передбачено, що 

заклад охорони здоров’я  - це юридична особа будь – якої форми власності та 

організаційно – правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує 

медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної 

діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. 

Відповідно до ст. 36 Основ громадяни України можуть направлятися на 

лікування закордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної 

допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я 

України. 

Отже, кошти, що надані юридичною особою (благодійною організацією) 

фізичній особі як допомога на лікування за кордоном, не оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб за умови документального підтвердження 

витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (зокрема, але не виключно: 

наявність та характеристики хвороби,  патологічного стану платника податку, 



документи про надання послуг, що ідентифікують постачальника послуг та 

платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких 

послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші 

відповідні документи в залежності від необхідного лікування, хвороби та її 

стану). 

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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