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станнім часом актуальним є питання сто-
совно необхідності сплати громадянами 
податку з доходів фізичних осіб з доходів, 
що не є основною заробітною платою, 

іншими компенсаціями за роботу, тощо. Так, все 
частіше виникають питання оподаткування бан-
ківських переказів на користь фізичних осіб, 
додаткових доходів підприємців, призів, подарун-
ків, спадщини. Про останні три пункти з даного 
переліку і поговоримо детальніше.

вИЗНАчЕННя ПОНяТЬ «ПОДАРУНОК» 
ТА «СПАДщИНА»

Нормативного визначення терміну «подарунок» 
на сьогодні в Українському законодавстві не існує. 
Тому звернемося до загальноприйнятого визначен-
ня даного терміну та використаємо термін з всесвіт-
нього сервісу «Вікіпедія». Отож, згідно даних мере-
жі Інтернет, подарунком є в першу чергу матеріаль-
на річ. Звичайно можна зробити подарунок і нема-
теріальної речі (наприклад, інтернет-сайт для коха-
ної людини), проте такі випадки є поодинокими. 
По-друге, дану річ дарувальник дарує за власним 
бажанням. По-третє, це робиться абсолютно безко-
штовно та дарується з метою надання задоволення 
та користі одержувачеві подарунку. Останнє не слід 
плутати з хабарем (або як вже буде прийнято каза-
ти — неправомірною вигодою), оскільки оподатку-
вання хабарів проводиться в інший спосіб. Отож, 
подарунком є річ, передана безкоштовно за бажан-
ням дарувальника для особистого задоволення 
отримувача подарунка.

Із терміном «спадщина» теж не все так просто. 
Нормативного визначення і цього, не побоїмося 
визначити більш важливого, проте і сумного тер-
міну, в законодавстві України не передбачено. Із 
загальної практики застосування юридичних тер-

мінів, спадщиною є сукупність прав та обов’язків 
спадкодавця, які переходять після його смерті до 
спадкоємців. Крім того, до спадщини відносяться 
матеріальні та нематеріальні активи спадкодавця.

Тепер визначимося, що ж у цих двох поняттях 
спільного. Спільним в них є те, що отримувачі 
подарунків або спадщини отримують матеріальні 
або нематеріальні блага (речі). Другою спільною 
рисою цих понять в Україні є оподаткування отри-
мувачів подарунків та спадщини відповідно до 
вимог статті 174 Податкового кодексу.

Серед відмінностей виділимо те, що отримувач 
подарунку на відміну від спадкоємця не отримує 
зобов’язань свого попередника, тобто отримавши у 
дарунок квартиру, отримувач не повинен відповіда-
ти за кредит особи, що брала його для придбання 
такої квартири. Спадкоємцю ж в даному випадку 
буде складніше, оскільки окрім майна він отримає 
ще й зобов’язання по його сплаті. Іншою відмінніс-
тю є деякі особливості при оподаткуванні подарун-
ків, що встановлені іншими нормами Податкового 
кодексу. Це передусім пов’язано з тим, що подарун-
ки фізичній особі можуть надаватися окрім фізич-
них осіб, ще й юридичними особами.

ПОРяДОК ОПОДАТКУвАННя ПОДАРУНКІв 
ТА СПАДщИНИ

Як вже зазначалося, основні правила оподатку-
вання спадщини та подарунків визначені в статті 
174 Податкового кодексу. У своїй основі дана стаття 
присвячена оподаткуванню саме спадщини, а 
норма про аналогічність оподаткування спадщини 
та подарунків викладена лише в п.174.6 Податкового 
кодексу, а саме: «Кошти, майно, майнові чи немай-
нові права, вартість робіт, послуг, подаровані плат-
нику податку, оподатковуються згідно з правила-

Оподаткування 
подарунків та 
спадщини

Оксана Поліщук,
керівник Департаменту міжнародного аудиту
тОВ «аудиторська компанія «П.С.П.аудит»
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ми, встановленими цим розділом для оподатку-
вання спадщини». При чому, абзацом першим 
даного пункту зроблено виключення, що норми 
даної статті в цілому відносяться до оподаткування 
подарунків отриманих від фізичних осіб.

Отже, згідно норм Податкового кодексу об’єкти 
спадщини та подарунки поділяються на:

 � нерухоме майно;
 � рухоме майно;
 � об’єкти комерційної власності (наприклад 
корпоративні права);

 � суми страхового відшкодування;
 � грошові кошти на рахунках у банках, депо-
зитні та іпотечні сертифікати, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю.

До рухомого майна, окрім зазвичай прийнятих 
транспортних засобів, також відносяться анти-
кварні вироби та витвори мистецтва, природні 
дорогоцінні каміння (слід зауважити, що каміння 
саме природне, штучне каміння до рухомого майна 
не відноситься), дорогоцінні метали та вироби з 
них, інші види рухомого майна!!! Законодавець 
далеко не пішов, та як зазвичай все що не міг 
назвати, назвав «інші...». До інших видів рухомого 
майна, враховуючи таку норму закону, тепер 
можна відносити майже все що завгодно, в тому 
числі і штучне дорогоцінне каміння, чим цілком 
можливо скористатися податківцям.

СТАвКИ ОПОДАТКУвАННя СПАДщИНИ 
ТА ПОДАРУНКІв вІД ФІЗИчНИх ОСІБ

За нульовою ставкою податку оподатковуються 
спадщина та подарунки від осіб першого ступеня 
споріднення, тобто від дружини, чоловіка, дитини, 
батька або матері, брата або сестри. Крім цього, під 
дію нульової ставки також підпадають спадщина 
та подарунки у вигляді рухомого та нерухомого 
майна, грошових коштів та різних сертифікатів, 
що визначені абзацом ґ) пункту 174.1 Податкового 
кодексу, що отримуються (успадковуються) інвалі-
дом I групи, дитиною-сиротою або дитиною, 
позбавленою батьківського піклування. Також за 
нульовою ставкою оподатковується подарунок або 
спадщина дитині-інваліду у вигляді рухомого та 
нерухомого майна.

Окрім перерахованого, під нульову ставку опо-
даткування податком з доходів фізичних осіб під-
падають заощадження, що поміщені до 02.01.1992 
року на рахунки Ощадбанку СРСР, частина інших 
державних цінних паперів часів СРСР, а також 
вклади до Ощадного банку України та Укрдер ж-
страху в період 1992-1994 років. При цьому щодо 
даних заощаджень та цінних паперів нульова став-
ка застосовується незалежно від рівня споріднення 
сторін та їх фізичного стану.

Другою ставкою податку є 5 відсотків від вар-
тості отриманого подарунку або успадкованого 
майна чи коштів. Такою ставкою податку обклада-
ються усі спадкоємці або отримувачі подарунків, 
що не є членами родини першого ступеня спорід-
нення, тобто усіма іншими фізичними особами.

Третьою і останньою ставкою податку Подат-
ковий кодекс визначив розмір ставки в 15 відсотків, 
а в разі перевищення вартості спадщини або пода-
рунка 10-ти кратного розміру мінімальної заробіт-
ної плати на початок року, така ставка становитиме 
17 відсотків від вартості отриманого або успадкова-
ного майна. Платниками податку за такою ставкою 
є резиденти що отримують спадщину або подару-
нок від нерезидента або нерезиденти, що отрима-
ють майно у вигляді подарунка або спадщини від 
резидента України.

ЗвІТУвАННя ЗА ОТРИМАНУ СПАДщИНУ 
ТА ПОДАРУНКИ

В будь-якому випадку, отримувач спадщини 
або подарунку повинен відобразити їх вартість в 
річній податковій декларації про майно та доходи, 
оскільки відповідальними за нарахування та спла-
ту податку з таких доходів виступають саме отри-
мувачі. Звітування за отриману спадщину та пода-
рунки проводиться усіма фізичними особами, за 
виключенням осіб, що отримали подарунки, які 
оподатковуються за нульовою ставкою, фізични-
ми особами – нерезидентами та фізичними осо-
бами, що сплатили податок до моменту нотаріаль-
ного засвідчення подарунку чи спадщини.

вИЗНАчЕННя вАРТОСТІ СПАДщИНИ 
ТА ПОДАРУНКІв

Начебто з подарунками від фізичних осіб та 
спадщиною все ясно. Особа, що отримала подару-
нок або спадщину, у відповідних випадках подає 
декларацію про доходи та майно та відображає в 
ній вартість отриманих подарунків. Проте виникає 
питання визначення такої вартості. Навряд особи, 
що роблять подарунки, будуть разом з ювелірним 
виробом або картиною, дарувати вам чек на їх 
придбання. Така вартість подарунка може бути 
визначена в договорі дарування, що передбачений 
ст.717 Цивільного кодексу, проте даною статтею 
також визначено, що договір може укладатися 
усно, а відсутність письмового договору дарування 
не може бути визнана порушенням норм законо-
давства. Проте і в цьому правилі є виключення 
стосовно дарування нерухомого майна, валютних 
цінностей, що перевищують суму 850 гривень (що 
є еквівалентом 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян) та майнового права. Такі дого-
вори повинні укладатися виключно в письмовій 
формі, а договори дарування нерухомості та 
валютних цінностей має ще й бути нотаріально 
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посвідчено. З тими подарунками що оформлю-
ються письмово вже вирішено, а от що робити з 
іншими подарунками не дасть відповіді жодний 
нормативний акт. Єдине на що можна посилатися, 
так це те, що отримувач подарунку має самостійно 
задекларувати подарунки, а для цього йому само-
стійно треба визначити його вартість.

Додаткову складність викликає успадкування 
або дарування автомобіля, мотоцикла чи мопеда. 
Податковим кодексом передбачено, що вартість 
такого майна визначається відповідно до договір-
ної ціни, хоча в нашому випадку вона відсутня. 
Отже визначення вартості при реєстрації прав 
власності буде проводитися на рівні не нижче 
середньоринкової вартості відповідного тран-
спортного засобу або не нижче його оціночної 
вартості, визначеної згідно із законом, а саме 
визначеної центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері економічного розвитку, тобто 
Міністерством економічного розвитку України.

ПОРяДОК ОПОДАТКУвАННя ПОДАРУНКІв 
вІД юРИДИчНИх ОСІБ

Щодо оподаткування спадщини та подарунків 
від фізичних осіб розібралися. Тепер варто визна-
чити порядок оподаткування подарунків від юри-
дичних осіб. Терміну спадщина вже не буде, 
оскільки юридична особа нічого не може передати 
у спадщину за своєю природою.

Згідно пп.164.2.10 Податкового кодексу до скла-
ду місячного (річного) оподатковуваного доходу 
включається вартість отриманих подарунків. З 
точки зору податкового законодавства, подарунки 
від юридичних осіб повинні визнаватися додатко-
вими благами, оскільки вони даруються саме 
податковими агентами в розумінні Податкового 
кодексу. До них відносяться вартість майна, суми 
безповоротної фінансової допомоги, вартість безо-
платно отриманих товарів, тощо, тобто майже все, 
що отримується безкоштовно та не врегульовано 
трудовим законодавством. Отже в разі обдарову-
вання працівника, підприємство повинно нараху-
вати суму податку, використовуючи при цьому 
натуральний коефіцієнт, та відобразити її в Звіті за 
формою № 1ДФ і сплатити суму такого податку у 
законодавчо встановлені терміни.

Проте Податковим кодексом встановлено і 
виключення з правил. Такі виключення зазначено в 
статті 165 Податкового кодексу, а саме, не включа-
ються до складу місячного доходу платника податку:

«165.1.38. вартість орденів, медалей, знаків, 
кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзна-
чаються працівники, інші категорії громадян та/
або переможці змагань, конкурсів; 

165.1.39. вартість дарунків (а також призів пере-
можцям та призерам спортивних змагань), якщо 
їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї міні-
мальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), 
встановленої на 1 січня звітного податкового року, 
за винятком грошових виплат у будь-якій сумі».

При цьому, ми одразу маємо певну нелогічність 
та невизначеність норм Податкового кодексу, і ось 
чому. Все частіше на підприємствах в облікових 
політиках, колективних договорах, а інколи і в 
трудових договорах визначається порядок премі-
ювання та заохочення працівників. До таких зао-
хочень можуть відноситись наприклад вручення 
ювілейних грамот, медалей. Згідно Інструкції №5 
такі винагороди відносяться до фонду оплати 
праці як «Інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати», а отже на них повинні розповсюджува-
тися норми пп. 164.2.1 Податкового кодексу сто-
совно включення до оподатковуваних доходів сум 
заробітної плати. В даному випадку будемо вважа-
ти норму Податкового кодексу щодо включення 
до оподатковуваних доходів таких сум як загальну 
норму, а норму про виключення з доходів – як 
спеціальну, що і повинна використовуватись в 
діяльності підприємств при здійсненні таких опе-
рацій. Проте не слід забувати що така невизначе-
ність існує і може бути використана при проведен-
ні податкової перевірки.

Оскільки в даних виключеннях йде мова про 
призи, одразу зупинимось на визначенні поняття 
«приз». В українському законодавстві існує два 
визначення поняття «приз», проте обидва пов’язані 
з азартними іграми. Так у відповідності до Закону 
про держлротереї під призом розуміється «кошти, 
майно, майнові чи немайнові права, які підлягають 
виплаті гравцю у разі його виграшу в державну 
лотерею відповідно до оприлюднених умов її про-
ведення». Щодо другого визначення, то воно має 
право на життя, хоча не зареєстровано в належно-
му порядку як визначення поняття «приз» 
обов’язкове для всіх. Згідно Наказу 82 призом 
визнаються «кошти, інше майно чи майнові права, 
які безоплатно передаються у власність гравцю 
внаслідок виграшу в азартну гру, відповідно до пра-
вил азартної гри», тобто все те ж, що і у випадку 
лотерей. Із ненормативних визначень поняття 
«приз» звернемось до його визначення з «Вікіпедії», 
де сказано, що призом є сувенір або коштовна наго-
рода за перемогу в конкурсі або змаганні. Отже 
виходячи з усіх визначень і нормативних, і не 
зовсім, призом є кошти або майно, отримані за 
виграш у чомусь. Хоча загальноприйнятого законо-
давчого визначення призу немає, і про це в подаль-
шому не забуваємо, проте в рамках трактування 
Податкового кодексу все ж будемо використовува-
ти загальноприйняте визначення даного поняття.
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Отже розглянемо такі випадки на кількох при-
кладах.

Приклад 1. Підприємство проводить конкурс 
серед співробітників. За умовами конкурсу, пере-
можець отримує золотий Диплом та безкоштовну 
поїздку, наприклад в Туреччину, працівник, що 
посів друге місце, — срібний Диплом та поїздку до 
Карпат, за третє місце — бронзовий Диплом та 
косметичний набір.

А тепер розглянемо оподаткування всіх цих 
подарунків. Вартість Диплому для всіх працівни-
ків однозначно не буде об’єктом оподаткування, 
на те є пряма норма Податкового кодексу. А от з 
призами у вигляді поїздок до Туреччини та Карпат 
все складніше. В даному випадку вже діє інша 
норма кодексу відповідно до якої, вартість такого 
подарунку підпаде під об’єкт оподаткування, 
оскільки така вартість набагато більша за наші 50 
відсотків мінімальної заробітної плати. Щодо пра-
цівника, що зайняв третє місце, то оскільки косме-
тичний набір скоріше за все буде коштувати десь 
200-300 гривень, то його вартість до складу опо-
датковуваного доходу не попаде і податок нарахо-
вувати не треба. Всі нарахування отриманих пода-
рунків (поїздки до Туреччини та Карпат) необхід-
но підприємству проводити з використанням 
натурального коефіцієнту.

Приклад 2. Підприємство проводить конкурс 
(не спортивний) серед працівників і їх сімей. 
Подарунки «призерам» візьмемо з першого при-
кладу. Проте друге місце зайняли одразу двоє 
людей, одна з яких — працівник підприємства, що 
проводить конкурс, а друга особа не є працівником 
даного підприємства.

Отож, оподаткування переможця – працівника 
підприємства та працівника, що зайняв третє 
місце, нам відоме. А от з призерами за друге місце 
не все так просто, а саме стосовно особи, що не є 
працівником. Якщо подарунок у вигляді поїздки 
до Карпат в будь-якому випадку підпаде під об’єкт 
оподаткування, то із вартістю Диплома є певні 
складнощі. З першого погляду непрацівник не 
має право на використання пільги, оскільки не є 
ані працівником підприємства, ані переможцем. З 
іншого боку в пп.165.1.38 Податкового кодексу 
сказано «інші категорії громадян», а от визначен-
ня такої іншої категорії не вказано. Хто це? Наразі 
невідомо!!! Тож поки будемо чекати офіційних 
роз’яснень з даного питання. Сміливі бухгалтери 
можуть і не обкладати вартість Диплому отрима-
ного не працівником та не переможцем конкурсу 
податком з доходів використовуючи цю невизна-
ченість, проте за відсутності офіційного 
роз’яснення, ймовірність застосування штрафних 
санкцій доволі висока.

Ще одним дуже важливим моментом в даному 
випадку є розмежування Податковим кодексом 
визначень «подарунок» та «приз». Що ж, дійсно 
призом є сувенір або коштовна нагорода за пере-
могу в конкурсі або змаганні. Поїздки не є ані 
сувеніром, ані коштовною нагородою. Чому? Все 
просто, сувенір та нагорода є матеріальною річчю 
на відміну від поїздки. Косметичний набір може і 
попаде під дане правило, проте його також важко 
назвати сувеніром або коштовною нагородою. 
Звичайно, можна від обережності нарахувати на 
вартість набору податок з доходів, проте такий під-
хід є вже вкрай обережним.

Проаналізувавши тлумачення всіх визначень 
отримуємо двозначність норм Податкового кодек-
су, при чому спеціальних. Так, з одного боку звіль-
няється від оподаткування вартість дипломів згід-
но пп. 165.1.38 Податкового кодексу, а з другого 
коштовна нагорода (а диплом із дорогоцінного 
металу буде коштовним) може визначатися як 
приз, а призи у нас звільняються від оподаткуван-
ня тільки в частині отриманих за перемогу або 
призові місця у спортивних змаганнях. А в такому 
випадку буде діяти зовсім інше правило 
Податкового кодексу, і вартість таких дипломів 
згідно норми п.167.3 Податкового кодексу є базою 
оподаткування ПДФО, при чому одразу в подвій-
ному розмірі ставки податку. В даному випадку 
при сміливому підході для оподаткування таких 
дипломів за конкурси, що отримали працівники 
компанії, їх вартість не відносимо до складу опо-
датковуваних доходів працівників. А от у випадку 
не співробітників, тобто іншої категорії громадян, 
складніше, і проводити оподаткування чи не опо-
даткування вартості таких дипломів бухгалтери 
будуть поки на свій страх і ризик.

Отже, підприємство при наданні подарунку 
повинно нарахувати та утримати суму ПДФО, роз-
рахованого з використанням натурального коефі-
цієнта. Проте виникає питання стосовно розміру 
суми, що підпадає під оподаткування подарунків, 
вартість яких перевищує 50% мінімальної заробіт-
ної плати. Податкова служба в своєму листі 
№2346/6/17-0715 від 03.02.2011р., а саме в при-
кладі розрахунку податку, зазначає, що вартість 
таких подарунків необхідно зменшити на суму, що 
дорівнює 50 відсоткам мінімальної заробітної 
плати на початок року. 

Ця думка є дуже доброю та вигідною, проте це 
є лише думка податкової, тим більше не затвер-
джена як податкова консультація, а отже її ціна 
дорівнює нулю. Є ще кілька посилань на даний 
лист податковою, в тому числі в єдиній базі подат-
кових знань, проте як вже зазначалося, цього 
краще не робити, і ось чому.
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Для опротестування висновку податкової звер-
немося до пп. 165.1.39 Податкового кодексу та про-
читаємо як написано: «до загального місячного 
оподатковуваного доходу платника податку не 
включаються вартість дарунків, якщо їх вартість 
не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заро-
бітної плати (у розрахунку на місяць)». 

Отже напрошується простий висновок, якщо 
вартість менше, сума не включається, а якщо вар-
тість більше 50 відсотків – включається. І кодек-
сом не зазначено жодного слова, що у випадку, 
коли вартість включається до складу доходу фізич-
ної особи, то вона зменшується на суму, що дорів-
нює 50 відсоткам мінімальної заробітної плати. 
Краще нарахувати ці суми податку, оскільки в 
незначних розмірах вони особливо не вплинуть на 
фінансовий стан підприємства і чекати податків-
ців поки ті не прийдуть і самі під час перевірки не 
визначать, що підприємство не правильно нараху-
вало ПДФО з подарунків та зменшать суми, що 
підлягали сплаті до держбюджету.

Ще одним не менш важливим питанням було б 
розуміння визначення «у розрахунку на місяць», 
проте на дану тему вже було досить багато 
роз’яснень і консультацій. Отже отримавши лише 
одного подарунка за рік від підприємства вартість 
такого подарунка включається до оподатковувано-
го догоду місяця, в якому такий подарунок отри-
мано і на кількість місяців за рік не ділиться.

Можливість не оподатковувати грошові вигра-
ші (призи) чи подарунки у вигляді коштів навіть 
розглядати не будемо, оскільки з таких виплат 
одразу утримується податок, а в деяких випадках і 
в подвійному розмірі.

На завершення міркувань щодо оподаткування 
подарунків зазначимо, що вартість усіх подарунків 
(в тому числі і призів) відображаються у податко-
вому розрахунку за формою № 1 ДФ. При цьому 
вартість отриманих дарунків, визначених в пп. 
165.1.38 Податкового кодексу, показується із кодом 
«159», а визначених в пп. 165.1.39 Податкового 
кодексу – з кодом «160». У разі якщо подарунки 
або вартість призів переможцям та учасникам 
спортивних змагань перевищують 50 відсотків 
мінімальної заробітної плати, то вони повинні 
визначатися додатковим благом, а отже в звіті за 
формою № 1ДФ відображатися з кодом «126».

ОБКЛАДАННя ПОДАРУНКІв ТА ПРИЗІв 
ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ вНЕСКОМ

Як відомо, єдиний соціальний внесок сплачують 
роботодавці, а отже напрошується висновок що ЄСВ 
платиться не за всіх. І це так. Згідно норм статті 7 
Закону про ЄСВ, до бази нарахування внеску відно-

сяться усі види заробітної плати. А до заробітної 
плати подарунки відносяться згідно Інструкції №5. 
А отже при даруванні працівникові чогось, вартість 
цього підлягає обкладенню єдиним внеском. При 
цьому для Закону про ЄСВ все одно, чи будуть такі 
подарунки та призи обкладатися податком з доходів 
фізичних осіб, чи ні, вони є частиною заробітної 
плати і крапка. На відміну від ПДФО Законом про 
ЄСВ не передбачено застосування ніякого натураль-
ного чи підвищувального коефіцієнту.

В разі ж коли подарунки отримують не працівни-
ки підприємства, тут також є відмінність від 
Податкового кодексу. Якщо в кодексі чітко вказано 
що підприємство повинно нарахувати та утримати 
податок будь-кому, то в Законі про ЄСВ вказано тіль-
ки про зарплату. Зарплата отримується тільки пра-
цівниками, а отже не працівники підприємства не 
підпадають під нарахування єдиного внеску при 
отриманні подарунку. Аналогічну думку Пенсійний 
фонд висловив у своїх листах №1074/03-20 від 
15.01.2013р. та №15280/03-20 від 26.07.2011р. 

ПОРяДОК вІДОБРАжЕННя ПОДАРУНКІв
 ТА ПРИЗІв в ПОДАТКОвОМУ ОБЛІКУ 
З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Щодо податку на прибуток то тут є кілька варі-
антів розвитку подій. Наприклад, товар придба-
ється або виготовляється для подальшого прода-
жу, а потім з будь-яких причин стає подарунком, 
або товар придбавається саме як подарунок, пода-
рунки роздаються в межах рекламної або марке-
тингової акції, тощо.

Відповідно до Податкового кодексу витрати 
визнаються в тому періоді, в якому визнаються і 
доходи. А отже до моменту передачі подарунку в 
складі витрат нічого не відбувається. А от що від-
будеться в момент дарування далі і розглянемо. 
Згідно норм Податкового кодексу дарування є 
продажем товарів в цілях оподаткування, а отже 
ось саме в цей момент і виникає право на відобра-
ження витрат. Проте в даному випадку нічого не 
відбудеться. Діє улюблена норма податківців пп. 
139.1.1, яка є прямою нормою при «розповсюджен-
ні подарунків», а отже витрати на придбання або 
виготовлення подарунків не пов’язані з господар-
ською діяльністю.

Існує думка бухгалтерів та аудиторів, що оскіль-
ки подарунки включаються до фонду заробітної 
плати, то відповідно такі витрати можна віднести 
до витрат на заробітну плату, проте даний підхід є 
дуже сміливим та може провалитися під час подат-
кової перевірки. Крім цього, якщо ми визнаємо 
такі витрати як частину саме заробітної плати, то 
всі подарунки будуть оподатковуватися і ПДФО 
без права на використання спеціальних норм.
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Враховуючи наведене, податкових витрат під-
приємство не отримає, а от доходи будуть, подаро-
вано – значить продано, а відповідно підлягає 
відображенню в доходах. Те ж саме стосується і 
при придбанні товарів, що одразу призначаються 
бути подарунками.

Дещо інша ситуація при придбанні товарів, що 
будуть подарунками при проведенні рекламної 
акції. Враховуючи подвійність витрат на рекламу, 
а отже і обов’язковість доведення зв’язку реклам-
ної акції з господарською діяльністю платника 
податку, виникає доволі справедливе прагнення 
віднесення вартості придбаних подарунків саме до 
витрат на рекламу. Дана позиція має повне право 
на життя, проте враховуючи складність її доведен-
ня та позицію податкових органів щодо таких опе-
рацій, може викликати багато запитань при подат-
ковій перевірці та застосування до підприємства 
штрафних санкцій.

Враховуючи ці фактори, віднесення до складу 
витрат або собівартості товарів дає більше питань 
ніж відповідей, а зазначаючи в край низьку 
пов’язаність таких витрат із господарською діяль-
ністю, здебільшого витрат при придбанні пода-
рунків не буде.

ПОРяДОК вІДОБРАжЕННя ПОДАРУНКІв ТА 
ПРИЗІв в ПОДАТКОвОМУ ОБЛІКУ 
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ вАРТІСТЬ

Відсутність пов’язаності придбання подарунків 
із господарською діяльністю також впливає і на 
податок на додану вартість. А отже, враховуючи 
норми п. 198.3 Податкового кодексу щодо зв’язку 
відображення сум ПДВ у складі податкового кре-
диту із господарською діяльністю платника подат-
ку, отримані суми ПДВ до нього не відносяться та 
відображаються рядку 14.1 декларації з ПДВ.

Як вже зазначалося, дарування Податковий 
кодекс відносить до поставки товару, а отже, у разі 
якщо така поставка здійснюється на митній тери-
торії України, є об’єктом оподаткування. В момент 
передачі подарунку підприємство повинно нара-
хувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі 
звичайної ціни таких подарунків та відобразити їх 
в звітній декларації з ПДВ.

А от що робити коли товари просто придбава-
лися для господарської діяльності, а подальшому 
стали подарунками зараз спробуємо розібратися. 
Отже при такому придбані суми ПДВ були відне-
сені до складу Податкового кредиту. Згідно абз. г) 
п.198.5 в такому випадку підприємство повинно 
також нарахувати суми податкового зобов’язання 
з ПДВ, оскільки такі товари почали використову-
ватися в операціях, не пов’язаних з господарською 

діяльністю платника податку. А враховуючи норми 
п. 185.1 та абзацу п’ятого п. 188.1 Податкового 
кодексу та наявність в підприємства лише подат-
кового доходу з податку на прибуток, виникає 
питання стосовно подвійного нарахування подат-
кових зобов’язань з податку на додану вартість, 
перший раз при з метою коригування податкового 
кредиту по товарах, що почали використовуватися 
у негосподарській діяльності платника податку, 
другий раз при даруванні, що визначається 
Податковим кодексом як продаж. Крім того, до 
такої думки може наштовхувати той факт, що при-
дбані товари, суми ПДВ по яких не віднесені до 
складу податкового кредиту, також підлягають 
обкладенню податком. 

Враховуючи той факт, що ані п.185.1 ані п.188.1 
не визначає обов’язку саме нарахування податку, а 
лише зазначає що таке поставка та порядок визна-
чення бази оподаткування, прямої норми щодо 
подвійного нарахування ПДВ немає, оскільки п. 
198.5 передбачає лише нарахування один раз. Проте 
враховуючи діючу практику та логічність проведен-
ня операції підприємству все ж таки слід оподатку-
вати подарунки, що придбані з ПДВ та суми якого 
віднесено до складу податкового кредиту, два рази, 
перший при визнанні їх не пов’язаними з господар-
ською діяльністю, другий – при їх даруванні.

В даній статті ми розглянули основні моменти 
при оподаткуванні спадщини та подарунків. 
Податковий кодекс містить ще багато норм, як 
прямих, так і доволі неоднозначних з даного 
питання, проте більшість цих питань вже неодно-
разово розглядалася як в консультаціях та статтях 
незалежних експертів, так і роз’ясненнях, в тому 
числі й офіційних, податкових органів. 
Проаналізувавши все, можна зробити висновок, 
що дарувати треба, адже це приносить задоволен-
ня як дарувальнику, так і даруючому, проте таке 
дарування має бути правильно відображене в 
податковому обліку підприємств та фізичних осіб.
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