
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  

(витяг) 

Із останніми змінами, внесеними згідно із Законами України 
№ 1084-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.451 
№ 1411-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.520 
№ 1389-VIII від 31.05.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.544 
№ 1665-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.799 

№ 1667-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 49-50, ст.830 

(У тексті Кодексу: 
слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної 

податкової служби України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку; 

слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінено словами "центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у 
відповідному відмінку; 

слова "орган Державного казначейства України", "орган Державного казначейства" в усіх 
відмінках і числах замінено словами "орган, що здійснює казначейське обслуговування 
бюджетних коштів" у відповідному відмінку та числі; 

слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках замінено словами "митний орган" у 
відповідному відмінку; 

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної 
справи" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері митної справи" у відповідному відмінку; 

слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному 
відмінку; 

слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у всіх відмінках 
і числах замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 5083-VI 
від 05.07.2012) 

(У тексті Кодексу: 
слова "в органі державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінено словами 

"у контролюючому органі" у відповідному відмінку і числі, а слова "орган державної податкової 
служби, митний орган", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", 
"податковий орган", "державна податкова служба", "митний орган" в усіх відмінках і числах - 
словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі; 

слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи", 
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", "центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", 
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" в 
усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку; 

слова "податків, зборів (обов’язкових платежів)" в усіх відмінках і числах замінено словами 
"податків, зборів, платежів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 404-VII від 
04.07.2013) 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 

1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і 
зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та 
порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію 
контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 
контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, 
визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу. 

(Пункт 1.1 статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012;  
із змінами, внесеними згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013) 



Державна податкова справа — сфера діяльності контролюючих органів, передбачена цим 
Кодексом та іншими актами законодавства України, спрямована на формування і реалізацію 
державної податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів. 

(Пункт 1.1 статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 404-VII від 04.07.2013) 
(Пункт 1.1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 —  

втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014;  
із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014) 

1.2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, 
визначаються цим Кодексом, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним 
кодексом України та іншими законами з питань митної справи. 

(Пункт 1.2 статті 1 в редакції Закону № 4915-VI від 07.06.2012) 
1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового 

боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми 
Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та погашення зобов’язань зі сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. 

(Пункт 1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 404-VII від 04.07.2013,  
№ 1200-VII від 10.04.2014) 

1.4. Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих 
видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до 
Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. 

(Статтю 1 доповнено пунктом 1.4 згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014) 

< … > 

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування 
197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 

< … > 

197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг 
благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання 
такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до 
законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. 

(Абзац перший підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 із змінами,  
внесеними згідно із Законом № 5073-VI від 05.07.2012) 

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям 
та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. 
У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних 
підставах. 

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за цілями, 
визначеними статтею 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", 
поширюються правила маркування. 

(Абзац третій підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 із змінами,  
внесеними згідно із Законом № 5073-VI від 05.07.2012) 

Маркування проводиться шляхом нанесення напису "Благодійна допомога. Продаж заборонено" 
на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару. Під час 
маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації 
та благодійника. 

Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис 
було видно повністю і чітко. 

Товари благодійної допомоги маркуються благодійниками, які надають таку допомогу. 
Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи виконавчої влади та 

контролюючі органи. 
Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для 

використання юридичними особами — її набувачами з метою провадження діяльності за цілями, 
передбаченими статтею 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". 

(Абзац восьмий підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 із змінами,  
внесеними згідно із Законом № 5073-VI від 05.07.2012) 

Після отримання від благодійника пропозиції щодо надання благодійної допомоги у вигляді 
товарів, її видів, розмірів тощо юридична особа — набувач благодійної допомоги: 

визначає з урахуванням рекомендацій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування коло осіб, яким вона надаватиметься; 



повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу. 
Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги ведуть бухгалтерський та оперативний облік 

надходження, зберігання, розподілу та використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, 
послуг, а також звітність за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері статистики формою, яку надсилають контролюючим органам. 

(Абзац дванадцятий підпункту 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 із змінами,  
внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012) 

Для бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з благодійною допомогою, юридичні особи — 
набувачі благодійної допомоги користуються планом рахунків та інструкцією, що діють в Україні. 

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги самостійно визначають порядок аналітичного 
обліку операцій, пов’язаних з благодійною допомогою, відкривають відповідні рахунки. 

Юридичні особи — набувачі благодійної допомоги у своїй річній фінансовій звітності 
відображають: 

у бухгалтерському балансі — окремо кошти (товари, роботи, послуги), отримані як благодійна 
допомога; 

у звіті про прибутки та збитки — окремо вартісну величину отриманої благодійної допомоги. 
У додатку (коментарі) до річного звіту робляться необхідні пояснення щодо зазначених показників 

діяльності, пов’язаної з благодійною допомогою. 
Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт, 

послуг здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а за їх цільовим використанням — місцеві органи 
виконавчої влади та контролюючі органи. 

Отримані з метою надання благодійної допомоги марковані товари, які поставляються за кошти чи 
інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таке постачання, підлягають вилученню в 
недобросовісного продавця і конфіскуються в дохід держави в установленому порядку. 

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді 
зазначених у розділі VI цього Кодексу підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів, 
зазначених у розділі IV цього Кодексу), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для 
використання в господарській діяльності; 

< … > 

197.1.20. постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у 
власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування 
реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними 
довідниками, книгами (у тому числі нічним абонементом), тематичного добору літератури за запитом 
споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок; 

< … > 

197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим 
установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації, внесеним 
до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави; 

< … > 

197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової 
інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, 
наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи 
запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім 
видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та 
навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного 
виробництва на митній території України; 

(Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 
07.07.2011; в редакції Законів № 71-VIII від 28.12.2014, № 206-VIII від 13.02.2015) 

< … > 

197.1.31. створення, постачання, просування, реставрація і розповсюдження національного 
культурного продукту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

< … > 

Президент України       В. ЯНУКОВИЧ 
 
м. Київ 
2 грудня 2010 року 
№ 2755-VI 


