Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ 
та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) згідно з відповідним Порядком, затвердженим наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020.

Код ознаки доходу
Вид доходу
Доходи (виплати), що відображаються під кодом ознаки
Податковий агент 
(пп. 14.1.180 ПКУ)
Реквізити сплати (код бюджетної класифікації та призначення платежу)
1
2
3
4
5
101
Заробітна плата, нарахована (виплачена)

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ)
Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку (у т. ч. працівникам – нерезидентам) у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48. ПКУ)
• роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010100
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, відпускні (у т. ч. при звільненні), сума компенсації за затримку виплати зарплати (у т. ч. працівникам – нерезидентам)




Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім працівникам або більшості (у т. ч. працівникам – нерезидентам)

 


Суми оплати по листках непрацездатності 




Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору 

 


Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду)

 


Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці 

 


Доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, винагороди за виконання робіт (надання послуг)

 


Оплата роботи у надурочний час і святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв'язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу

 


Заробітна плата працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату особам, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця)

 


Інші заохочувальні та компенсаційні виплати та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників і не зазначені в інших ознаках доходу ф. № 1ДФ

 


Суми грошової винагороди та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби

Код бюджетної класифікації: 11010200	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
102
Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ)
Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім таких доходів, що згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва )
103
Роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у т. ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 ПКУ)
Платежі, отримані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео– або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо– чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, які нараховують роялті (п. 170.3 та пп. 170.5.2 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва ) 
104
Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі ст. 172 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з положеннями ст. 172 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)
Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) нерухомого майна
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи; 
• нотаріус
Код бюджетної класифікації: 11010500	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
105
Продаж (обмін) рухомого майна згідно зі ст. 173 ПКУ

Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна згідно з положеннями ст. 173 ПКУ (пп. 164.2.4 ПКУ)
Сума доходу фізичних осіб, отримана від продажу (обміну) рухомого майна
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи; 
• нотаріус
Код бюджетної класифікації: 11010500	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
106
Надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п. 170.1 ПКУ

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ)
Суми доходу отримані фізичними особами у вигляді орендного платежу
• Орендар – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ); 
• орендар – самозайнята особа (пп. 170.1.1–170.1.2 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
107
Заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності (пп. 164.2.7 ПКУ)
Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС 
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
108
Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна

Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 ПКУ)
Дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС 
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
109
Дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі 

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)
Платежі, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку
Емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) таких дивідендів (пп. 170.5.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
110
Проценти

Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)
Дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. 
До процентів включаються: 
а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; 
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; 
в) платіж за придбання товарів у розстрочку; 
г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); 
ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів
Особа, яка здійснює нарахування (виплату) процентів (пп. 170.4.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
111
Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 ПКУ) (пп. 164.2.8 ПКУ)
Дохід отриманий платником податку у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у т. ч. у більярдному спорті
Особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу у вигляді призів (виграшів) (пп. 170.6.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
112
Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ (пп. 164.2.9 ПКУ, пп. 170.2.2 ПКУ)
Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 ПКУ 
Професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, за умови укладання договору про виконання ним функцій податкового агента з платником податку, який проводить операції з інвестиційними активами (пп. 170.2.2 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «а» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) членом сім’ї першого ступеня споріднення
Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)
Не оподатковується
114
Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. 174.2.2 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення
Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010500	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
115
Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) фізичною особою: 
• отримані від нерезидента; 
• отримані фізичною особою – нерезидентом
Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010500	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
Сума доходу, отриманого у спадщину чи подарованого платником податку, який є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини. Яка позбавлена батьківського піклування
Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)
Не оподатковується
117
Заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до пп. «в» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)
Суми доходу у вигляді повернутих грошових заощаджень
Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)
Не оподатковується
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Кошти на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 та пп. 165.1.11 ПКУ)
Сума коштів надміру витрачена та не повернута вчасно, отримана платником податку: 
• на відрядження; 
• під звіт
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
що видали суму на відрядження або під звіт
Код бюджетної класифікації: 11010100
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Виплати з фонду фінансування будівництва

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 164.2.13, пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
Доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва
Особа, що здійснює таку виплату
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Неустойки, штрафи або пеня

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 ПКУ)
Суми доходу, які платники податку отримали від податкового агента як відшкодування матеріальної шкоди або немайнової (моральної) шкоди за рішенням суду
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
що сплачують неустойки, штрафи або пені (відшкодовують шкоду)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
 
121
 
Страхові виплати (ДСЖ)

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій)
• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми; 
• адміністратор недержавних пенсійних фондів; 
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Пенсійні виплати (НПЗ)

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
Сума доходу у вигляді пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення
Адміністратор недержавних пенсійних фондів (пп. 170.8.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)
Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу
• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми; 
• адміністратор недержавних пенсійних фондів; 
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою – резидентом (крім роботодавця – резидента) (пп. 164.2.16 ПКУ, крім пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ)
Сума доходу у вигляді пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена:
– особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами; 
– одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ)
Сума доходу у вигляді пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена:
• роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як сума, визначена абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (у 2012 році – 1500 грн.)
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
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Додаткове благо

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (пп. 164.2.17 ПКУ)
Сума доходу, отримана платником податку як додаткове благо у вигляді: 
• вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання; 
• вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку;
• суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку;
• суми безповоротної фінансової допомоги; 
• суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності; 
• вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

127
Інші доходи

Інші доходи (пп. 164.2.18 та пп. 165.1.49 ПКУ)
Зазначаються суми доходу, які не знайшли відображення під відповідними ознаками звіту за ф. № 1ДФ
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
128
Соціальні виплати з відповідних бюджетів

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 ПКУ)
Суми доходу у вигляді адресних виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у т. ч. (але не виключно): 
• Фонди загальнообов’язкового державного страхування; 
• роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується


• сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов'язків; 
Фонд соціального захисту інвалідів



• сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;
Місцевий орган самоврядування



• сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента; 




• сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також особам, які мають звання «Праведник Миру»;




• сума допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 




• сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати; 




• сума грошової компенсації за витрату часу, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні особи за ведення записів та подання відомостей відповідно до програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики; 




• сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;




• сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 


129
Доходи від цінних паперів Мінфіну

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном (пп. 165.1.2 ПКУ)
Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном
Особа, що нараховує (виплачує) такі проценти
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
130
Сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 165.1.3 ПКУ)
Сума доходу у вигляді відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується
131
Виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 ПКУ)
Сума доходу у вигляді виплат чи відшкодувань що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ: 
 

В окремих випадках не  оподатковується 

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)



• творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом;
Професійна або творча спілка



• Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;
Товариство Червоного Хреста України



•іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам; 
Неприбуткова організація або благодійний фонд



• сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Фінансова установа

132
Внески на обов'язкове страхування, інші, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 165.1.5 ПКУ)
Сума доходу у вигляді внесків на обов'язкове страхування платника податку
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується
133
Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом (пп. 165.1.6 ПКУ)
Сума доходу у вигляді єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця 
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується
134
Страхові внески до Накопичувального фонду, обов'язкові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління

Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління (пп. 165.1.7 ПКУ)
Суми доходу у вигляді страхових внесків до Накопичувального фонду та обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується
135
Кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації

Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (пп. 165.1.8 ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів, що належать платнику податку, які перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується
136
Майно, надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах (пп. 165.1.9 ПКУ)
Дохід у вигляді вартості безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. 
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується
137
Грошове або майнове забезпечення військовослужбовців строкової служби

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у т. ч. осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 ПКУ)
Сума доходу у вигляді грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою
Фінансова структура відповідного органу
Код бюджетної класифікації: 11010200	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
138
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
 
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну), протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (пп. 165.1.12 ПКУ)
Дохід у вигляді вартості товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
що уповноважені продавцем здійснювати гарантійне обслуговування (заміну). 
• Продавець товарів 
Не оподатковується
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Кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя

Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.13 ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів або майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу 
 
Не оподатковується
140
Аліменти

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 ПКУ)
Сума доходу у вигляді аліментів, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується
141
Компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів, отриманих платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою, або вартості такої компенсації, отриманої у негрошовій формі;
Особа, що здійснює такі виплати
Не оподатковується 
142
Дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 ПКУ)
Сума доходу у вигляді нарахованих дивідендів на номінальну вартість яких збільшується статутний фонд емітента
Емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) на користь платника податку таких дивідендів (пп. 170.5.1 ПКУ)
Не оподатковується
143
Допомога на лікування та медичне обслуговування
 
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
 Не оподатковується
144
Вартість безоплатно наданого вугілля

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (пп. 165.1.20 ПКУ)
Сума доходу у вигляді вартості вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів: 
• працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств; 
• пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах – не менше ніж 10 років для чоловіків і не менш як 7 років 6 місяців для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, – не менше ніж 15 років для чоловіків і не менш як 12 років 6 місяців для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках – не менш як 20 років для чоловіків і не менш як 15 років для жінок; 
• інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності; 
• сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника
Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) (пп. 14.1.222 ПКУ)
Не оподатковується
145
Вартість підготовки чи перепідготовки платника податку

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 ПКУ)
Сума доходу у вигляді сплати роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за підготовку чи перепідготовку фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки 
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
146
 
Допомога на поховання

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на поховання
• Благодійна організація; 
• Пенсійний фонд України; 
• територіальне управління з питань праці та соціального захисту населення; 
• фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України; 
• професійна спілка; 
• роботодавець померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у т. ч. перед виходом на пенсію)
 В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

147
Майно, що надається дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування

Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 ПКУ)
Сума доходу отримана у вигляді вартості одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації) 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що надають таку допомогу
Не оподатковується
148
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 ПКУ)
Сума доходу отримана платником податку від відчуження безпосередньо ним сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують сільськогосподарську продукцію
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
149
Доходи від вторинної сировини та побутових відходів

Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів (пп. 165.1.25 ПКУ)
Сума доходу, отримана за здану (продану) платником податку вторинну сировину та побутові відходи 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують вторинну сировину
Не оподатковується 
150
Сума стипендії

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 165.1.26 ПКУ)
Сума доходу у вигляді стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році – 1500 грн.). Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками 15 % (17 %), визначеними п. 167.1 ПКУ 
Навчальний заклад, що виплачує таку стипендію
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010100
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  (сплачується (перераховується) на території міста Києва)  
151
Страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншого, ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 ПКУ)
Сума доходу у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов: 
• під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі: дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором; 
• викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя; 
• в разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця); 
• під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); 
• під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати
Страховик – резидент – суб’єкт господарювання, що нараховує (виплачує) страхові виплати виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС 
Не оподатковується
 

152
Сума виплат заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років (пп. 165.1.30 ПКУ)
Сума доходу у вигляді виплат громадянам України (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР
Особа, що уповноважена проводити такі виплати виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС 
 Не оподатковується

153
Сума поворотної фінансової допомоги

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 ПКУ)
Сума доходу у вигляді поворотної фінансової допомоги
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується

154
Сума доходу від донорства
 
Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.33 ПКУ)
Сума доходу отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства
Особа, що уповноважена здійснювати такі виплати виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС
Не оподатковується

155
Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства (пп. 165.1.34 ПКУ)
Сума доходу у вигляді вартості житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою 
Особа, яка здійснює таку передачу, виконує функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС
Не оподатковується

156
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України
 
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 ПКУ)
Сума доходу у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, безоплатно йому наданих або із знижкою (у розмірі такої знижки)
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ);
• професійна спілка
В окремих випадках не оподатковується
	
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

157
Дохід, виплачений самозайнятій особі

Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36 ПКУ, ст. 177 та 178 ПКУ)
Сума доходу фізичної особи – підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
які здійснюють таке нарахування (виплату) на користь самозайнятих осіб
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


Сума доходу фізичної особи – підприємця, на загальній системі оподаткування




Сума доходу фізичної особи – підприємця, провадить незалежну професійну діяльність


158
Витрати роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)

Сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп. 165.1.37 ПКУ)
Сума доходу у вигляді оплати роботодавцем витрат на підвищення кваліфікації (перепідготовку)
• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво); 
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ) 
В окремих випадках не оподатковується
 
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва) 
159
Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 ПКУ)
Суми вартості орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва) 
160
Вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (пп. 165.1.39 ПКУ)
Сума доходу у вигляді дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), що не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць)
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується
161
Дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок, отриманих у власність у процесі приватизації
 
Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 165.1.40 ПКУ)
Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження: 
• акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати; 
• земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, отриманих безпосередньо ним у власність у процесі приватизації 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
які придбавають такі акції та земельні ділянки
 Не оподатковується
162
Проценти на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги

Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (пп. 165.1.41 ПКУ)
Сума доходу у вигляді процентів нарахованих на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виплати: заробітної плати; стипендій; пенсій; соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат
Фінансова установа, що здійснює нарахування та виплату процентів (дисконтних доходів)
Не оподатковується
163
Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів

Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42 ПКУ)
Сума доходу отримана від всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку
Всеукраїнська громадська організація інвалідів
Не оподатковується
164
Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи

Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43 ПКУ)
Сума доходу у вигляді страхової виплати за договорами страхування життя 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
 Не оподатковується
165
Вартість побічних лісових користувань для власного споживання

Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (пп. 165.1.45 ПКУ)
Сума доходу у вигляді вартості заготівлі лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи
Не оподатковується
166
 
Виграш, приз у державну грошову лотерею

Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (пп. 165.1.46 ПКУ)
Сума доходу у вигляді виграшу, призу у державну грошову лотерею
Особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу у вигляді призів (виграшів) (пп. 170.6.1 ПКУ)
В окремих випадках не оподатковується

Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
167
Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам (пп. 165.1.47 ПКУ)
Сума доходу у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки
Професійна спілка
Не оподатковується 
168
Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю

Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу (пп. 165.1.48 ПКУ)
Сума доходів від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського виробничого кооперативу, що здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, а саме молока та м'яса, з використанням земельних ділянок членів, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва за умови використання праці виключно членів такого кооперативу
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа,
які здійснюють такі виплати та є сільськогосподарськими виробничими кооперативами
Не оподатковується
169
Благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ПКУ)
Сума доходу у вигляді благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі – благодійної допомоги), яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним п. 170.7 ПКУ 
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
які виплачують таку допомогу
В окремих випадках не оподатковується
 
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
170
Доходи з України нерезидента від нерезидента
 
Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (п. 170.10 ПКУ, крім пп. 170.10.5 ПКУ)
Сума доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів
Банк-резидент під час проведення будь-яких видаткових операцій з рахунку нерезидента 
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
171
Плата (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки

Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (п. 170.12 ПКУ)
Сума доходу, отримана у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки
Кредитна спілка, при нарахуванні (виплаті) на користь платника податку плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (пп. 170.12.2 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
172
 
Доходи, перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)
Сума доходу, що була нарахована платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перерахована на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок
Особа, яка здійснює нарахування (перерахування) такого доходу 
Не оподатковується
173
Кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника

Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)
Сума коштів, що нараховується та вноситься особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку
• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, 
які вносять кошти на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління платника податку
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

174
Кошти, які вносяться особою на пенсійний вклад платника чи на рахунок у фонді банківського управління

Кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)
Сума коштів, що перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення
 
Не оподатковується
175
Доходи за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління

Доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)
Сума доходу, нарахованого платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону
Уповноважений банк, який здійснює виплати 
Не оподатковується
176
Кошти, виплачені під час експерименту ХК «Київміськбуд»

Кошти, що відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» виплачуються згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ)
Сума доходу у вигляді коштів, що відповідно до закону виплачуються фізичним особам згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту
Уповноважений банк, який здійснює виплати 
Не оподатковується
177
Доходи з України нерезидентів від участі у гастрольних заходах

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту від участі у гастрольних заходах (пп. 170.10.5 ПКУ)
Сума доходу отримана нерезидентами за участь у гастрольних заходах. 
Суб'єкти господарювання – концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного заходу (пп. 170.10.5 ПКУ)
Код бюджетної класифікації: 11010400	
Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)
178
Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду

Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 ПКУ)
Сума доходу у вигляді майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права
Юридична особа – емітент корпоративних прав, в частині повідомлення органу ДПС 
 Не оподатковується



