
Чи включається до доходу фізичної особи – платника єдиного податку сума 

коштів, отримана у вигляді бюджетного гранту? 

 

Законом України від 04 листопада 2020 року № 962-IX «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, 

туризму та креативних індустрій», який набрав чинності 23.12.2020, 

запроваджено визначення бюджетного гранту для податкових цілей та 

преференції при оподаткуванні доходів, отриманих платниками податків у 

вигляді бюджетного гранту. 

Так, відповідно до п.п. 14.1.277 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ) бюджетний грант – цільова допомога у вигляді 

коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за 

рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної 

допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у 

секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, 

встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає 

Кабінет Міністрів України. 

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку 

фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При 

цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні 

доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і 

відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані 

від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності 

фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.  

Таким чином, сума коштів, отримана фізичною особою – підприємцем – 

платником єдиного податку у вигляді бюджетного гранту не включається до її 

доходу, але такий дохід оподатковується за загальними правилами, 

встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб. 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. ІV ПКУ, 

згідно з п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого передбачено, що об’єктом 

оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний 

дохід. 

Статтею 165 ПКУ визначено виключний перелік доходів, які не 

включаються до загального (місячного) річного оподатковуваного доходу 

платника податків. 

Разом з тим перелік доходів, які включаються до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку встановлено п. 164.2 ст. 

164 ПКУ, зокрема інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 п. 

164.2 ст. 164 ПКУ). 

Порядок оподаткування бюджетного гранту визначено п. 170.7 прим. 1 ст. 

170 ПКУ. 



Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу    

«InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних сторінках у 

соціальній мережі Фейсбук: Державна податкова служба України  

https://www.facebook.com/TaxUkraine та ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ Підписуйтесь на канали інформування 

ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Державна податкова служба УкраїниYou 

Tube  youtube.com/TaxUkraine 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області 
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