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ЛИСТ 

від 23.02.2011 р. N 04-27/108 

У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 
розглянуто лист Державної податкової служби України щодо включення до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сум, 
виплачуваних у вигляді допомоги по вагітності та пологах. За результатами розгляду 
повідомляємо наступне. 

Виплати фізичним особам у вигляді допомоги по вагітності та пологах здійснюються 
відповідно до норм Закону України від 18.01.2001 р. N 2240-III "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон N 2240), яким визначено правові підстави 
для отримання такої допомоги, встановлено умови надання, тривалість та розміри виплат. 

Зазначені виплати здійснюються за рахунок бюджету Фонду соціального страхування 
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і згідно з нормами Закону N 2240 (стаття 38) 
є матеріальним забезпеченням фізичних осіб, яке є компенсацією втрат заробітної плати 
(доходу) таких фізичних осіб на період їх відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Визначення об'єкта оподаткування з метою розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку здійснюється відповідно до норм статей 164 та 
165 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, нормами підпункту 165.1.1 
пункту 165.1 статті 165 Кодексу передбачено, що не включаються до розрахунку загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми компенсації, які 
отримує такий платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного 
соціального страхування. 

Враховуючи викладене, Комітет вважає, що доходи фізичних осіб, отримувані ними 
як допомога по вагітності та пологах згідно з нормами Закону N 2240, відповідно до 
вказаних норм Кодексу, не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку при визначенні об'єкта оподаткування для 
нарахування, утримання та сплати податку на доходи таких фізичних осіб. 

Щодо застереження, встановленого в останньому абзаці підпункту 165.1.1 пункту 
165.1 статті 165 Кодексу, то до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
включаються, зокрема, доходи фізичних осіб лише у вигляді виплат, пов'язаних з 
тимчасовою втратою працездатності, вичерпний перелік страхових випадків для яких 
встановлено статтею 35 Закону N 2240, до складу якого не входять виплати фізичним 
особам у вигляді допомоги по вагітності та пологах. 

Прошу довести зазначене до відома підпорядкованих органів державної податкової 
служби. 

 Голова Комітету                                                                                                   В. Хомутиннік  
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