
Інформація про податкові преференції, встановлені з метою підтримки 

платників податку на прибуток підприємств під час дії карантину, 

запровадженого у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс) доповнено пунктами 511 - 513, згідно з якими: 

у 2020 році коригування, встановлені абзацом першим підпункту 140.5.9 пункту 

140.5 статті 140 Кодексу, не застосовуються, зокрема, щодо сум коштів або вартості 

лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту тощо та 

товарів, за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України, які добровільно 

передані юридичними та/або фізичними особами протягом дії карантину з метою 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) 

(пункт 511 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);  

тимчасово, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 року для закладів охорони здоров’я 

державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платниками податку на прибуток, 

фінансовий результат до оподаткування:  

- зменшується на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, 

внаслідок отримання ними, коштів або товарів, зокрема, лікарських засобів, 

медичного обладнання, засобів індивідуального захисту тощо та товарів, за 

переліком визначеним Кабінетом Міністрів України, які добровільно передані 

юридичними та/або фізичними особами протягом дії карантину з метою 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-

19);  

- при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств для 

закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особи, 

уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є 

платниками податку на прибуток, фінансовий результат до оподаткування 

збільшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, 

внаслідок використання ними коштів або товарів, зазначених у цьому пункті 

(пункт 512  підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу); 

тимчасово, протягом дії карантину, особа, уповноважена на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров’я, має право безоплатно постачати належні їй 

товари (лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання), перелік яких 

визначено Кабінетом Міністрів України, закладам охорони здоров'я державної та/або 

комунальної власності(пункт 513 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу). 



При цьому при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, 

що є платниками податку на прибуток: 

за податкові (звітні) періоди 2020 року фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, 

внаслідок отримання ними товарів, зазначених в абзаці першому вказаного пункту; 

фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, визнаних 

за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання ними товарів, 

зазначених в абзаці першому вказаного пункту. 

Роз’яснення із зазначеного питання викладено в Інформаційному листі ДПС № 8 

«Карантинні нововведення для бізнесу», розміщеному на офіційному вебпорталі ДПС 

за посиланням https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414208/Informaciyniy_list_8.pdf .  

Перелік товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, медичного 

обладнання тощо), внаслідок отримання яких зменшується фінансовий результат до 

оподаткування для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної 

власності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1319 «Деякі питання реалізації пункту 11 підрозділу 1, пунктів 511 –512 

підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України». 

Зазначена постанова застосовується, зокрема, до пунктів 511 –512 підрозділу 4 розділу 

XX Кодексу.  

Перелік товарів, потрібних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, передбачений пунктом 513 

підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу Кабінетом Міністрів України не затверджено. 
 

Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки 

платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

встановлено додаткові заходи підтримки платників податку на прибуток підприємств 

в частині доповнення підрозділу 4  

розділу ХХ Кодексу пунктом 54, згідно з яким фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму доходу у вигляді: 

 отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до 

Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів 

господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та 

включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного 

податкового боргу відповідно до пункту 24 підрозділу 10 розділу XX Кодексу та 

https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414208/Informaciyniy_list_8.pdf


включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Роз’яснення із зазначених питань викладені в Інформаційному листі ДПС № 17 

«Щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», розміщеному на офіційному вебпорталі 

ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf . 

https://tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf

