
Запроваджено зміни в оподаткуванні, які стосуються 

волонтерської діяльності 
 

Законом України від 15 серпня 2022 року № 2520-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та 

діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської 

Федерації проти України» (набрав чинності 03.09.2022) внесено зміни до Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс). 

1. Врегульовано питання щодо звільнення від оподаткування коштів, які збиралися 

фізичною особою на свій особистий розрахунковий рахунок для виплати благодійної 

допомоги на користь платників податків, зазначених у п.п. «в» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 

165 Кодексу. 

Так, зазначені кошти не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податків за умови, що під час реєстрації фізичної 

особи у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації, вказаний рахунок зазначається як рахунок з призначенням для 

здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 

року). 

Зміни: у п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу слова «у підпункті «а»» 

замінено словами «у підпунктах «а» та «в»»; 

2. Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

фізичної особи: 

– кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі – волонтеру, з 

якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат 

неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення 

медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, 

безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно 

до Закону України «Про волонтерську діяльність»; 

– відшкодування неприбутковою організацією особі – волонтеру, з якою укладено 

договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених 

витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до 

переліку, що передбачені ст. 11 «Закону України «Про волонтерську діяльність». 

Зміни: п. 165.1 ст. 165 Кодексу доповнено п.п. 165.1.64 та п.п. 165.1.65; 

 – за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно 

наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та 

їх державних фондів платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення 

як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої 

іноземної держави. 

Зміни: підрозділ 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 27. 

3. До прийняття Кабінетом Міністрів України порядку підтвердження статусу осіб, 

які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у період 

дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, з метою не включення до 



оподатковуваного доходу фізичних осіб – платників податку доходів, отриманих у вигляді 

цільової або нецільової благодійної допомоги, статус таких осіб визначається самостійно 

надавачами цільової або нецільової благодійної допомоги. 

4. Фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування, за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року 

подають податкову декларацію як для платника податку на доходи фізичних осіб – до 01 

травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу. 

Зміни: п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу після слів «фізичних осіб» доповнено 

словами «у тому числі самозайнятих осіб». 


