
Інформація щодо податкових преференцій, запроваджених з метою зниження 

податкового навантаження на платників податків під час дії карантину, 

запровадженого у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2. 

 

Щодо податкових преференцій, запроваджених з метою підтримки платників податків 

– фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку першої 

групи 

 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)» внесено зміни, зокрема, до пункту 11 підрозділу 1 розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якими 

за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку відповідно до 

положень статті 166 Кодексу, сума коштів або вартість лікарських засобів для надання 

медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного 

обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу 

хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, 

лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних 

досліджень; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для 

інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої 

гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом 

Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) громадським об'єднанням 

та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та/або іншим центральним 

органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або 

особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та/або 

закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або 

структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій протягом карантину, що 

запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом, на 

всій території України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19), включається до податкової знижки у повному 

обсязі без урахування обмежень, визначених підпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статті 

166 Кодексу.  

 Таким чином, до витрат платників податків – фізичних осіб, понесених з метою 

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

результатами 2020 року включатиметься сума коштів або вартість товарів, які 



добровільно перераховані (передані) як благодійність, зокрема, відповідним 

організаціям та/або органам виконавчої влади, закладам охорони здоров'я тощо.  

 При цьому перелік товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів 

тощо), витрати на які включатимуться до податкової знижки,  визначено постановою 

Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2020 № 1319 «Деякі питання реалізації 

пункту 11 підрозділу 1, пунктів 511—512 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України». 

Детальні роз’яснення із зазначених питань викладені в Інформаційному листі 

ДПС №9 «Карантинні нововведення для бізнесу», розміщеному на офіційному 

вебпорталі ДПС за посиланням 

https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414815/Informaciyniy_list_9.pdf  а також 

окрему публікацію з вказаних питань розміщено за посиланням 

https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/aktualni-pitannya-vidpovidi-pro-

podatkovu-znijku . 

 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 для фізичних осіб – підприємців. 

Так, платники єдиного податку першої групи тимчасово звільняються від: 

сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року (пункт 

529 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу); 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування в частині сум, що підлягають нарахуванню, 

обчисленню та сплаті такими особами за себе з 1 грудня 2020 року по 31травня 2021 

року включно (підпункт 910.1 пункту 910 розділу VIII Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

Детальні роз’яснення із зазначених питань викладені в Інформаційному листі №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 ; а 

також окремі публікації з вказаних питань розміщено за посиланням 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/447257.html. 
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