Стоимость путевки, предоставленной бывшему работнику облагается НДФЛ

26.06.2018

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 13.06.2018 г. №
2586/6/99-99-13-02-03-15/ІПК разъясняет следующее. Пунктом 165.1.35 НКУ определено,
что не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода
налогоплательщика стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, в том числе
на реабилитацию инвалидов, на территории Украины налогоплательщика и/или членов
его семьи "первой степени родства, предоставляемых его работодателем плательщиком налога на прибыль предприятий безвозмездно или со скидкой (в размере
такой скидки) один раз в календарный год, при условии, что стоимость путевки (размер
скидки) не превышает 5 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1
января налогового (отчетного) года.

Таким образом, доход, полученный налогоплательщиком (бывшим работником) в виде
предоставленной юридическим лицом бесплатно или со скидкой (в размере такой
скидки) стоимости путевки на отдых, оздоровление и лечение, облагается НДФЛ на
общих основаниях.

Так как доход предоставляются в неденежной форме, сумма налога объекта
налогообложения исчисляется по правилам, определенным п. 164.5 НКУ.
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Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування окремого виду доходу і в
межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних
обставин, викладених у листі.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп.
163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість
путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів,
на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня
споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток
підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на
календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (абзац
другий пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Водночас згідно з пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного
оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником
податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді
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, крім сум, зазначених у пп.
165.1.53 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта
оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

Згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій
негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за
звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена
на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою К = 100 : (100 - Сп), де К коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх
нарахування.
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Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 Кодексу (пп.
168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Отже, дохід, отриманий платником податків (колишнім працівником) у вигляді наданої
юридичною особою безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) вартості путівки
на відпочинок, оздоровлення та лікування, оподатковується податком на доходи
фізичних осіб на загальних підставах.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому
надано таку консультацію.
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