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СПРОЩЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ ВОЛОНТЕРІВ 

ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ 

ДОПОМОГИ 
 

 

16 листопада 2022 року Парламент прийняв: 

1) Закон України "Про внесення зміни до пункту 21 розділу VII "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо 
вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру 
волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації" від 26 вересня 2022 року ("Законопроєкт №8076"); та 
 

2) Закон України "Про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, 
зібраної волонтерами" від 27 червня 2022 року ("Законопроєкт №7492"),  

 

разом ("Законопроєкти"). 
 

Законопроєкти очікують на підпис Президента та наберуть чинності з дня, наступного за 
днем їх опублікування. 

 

Включення до Реєстру волонтерів 

Законопроєкт №8076 скасовує норму щодо обов'язкового подання довідки про 
відкриття рахунку з банку для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної 
операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації ("Реєстр волонтерів"), а також 
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надає можливість подавати заяву про включення до Реєстру волонтерів у електронній 
формі. 

Відтак, для включення до Реєстру волонтерів, особі достатньо подати заяву в письмовій 
або електронній формі до будь-якого органу ДПС, в якій вказати: 

a) реквізити рахунків, відкритих у банках на ім'я волонтера, що призначені для 
здійснення благодійної діяльності; та 
 

b) ідентифікаційний код / серію та номер паспорта (у разі відсутності 
ідентифікаційного коду).  

Очікуємо, що запропоновані зміни дозволять реєструватись у Реєстрі волонтерів онлайн 
(наприклад, через портал "Дія").  

Включення до Реєстру волонтерів, як і раніше, здійснюється протягом одного робочого 
дня. 

 

Оподаткування благодійної допомоги 

Чинна редакція підпункту (б) пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України 
(ПКУ) передбачає звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (18%) 
та військовим збором (1,5%) благодійної допомоги, отриманої волонтером: 

a) після реєстрації у Реєстрі волонтерів; та 
 

b) у звітному податковому році, що передує року внесення волонтера до Реєстру 
волонтерів.  

Наприклад, якщо волонтер зареєструвався у Реєстрі волонтерів 18 квітня 2022 року, то 
звільнення від оподаткування застосовується до благодійної допомоги, отриманої ним 
після 18 квітня 2022 року та протягом 2021 року. Очевидно, період з 1 січня 2022 року до 
17 квітня 2022 року не підпадав під звільнення.  

 

Законопроєкт №7492 уточнює, що сума отриманої благодійної допомоги звільняється 
від оподаткування, якщо: 

(1) волонтер зареєструвався в Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року; 
(2) така благодійна допомога була отримана волонтером: 

 
a) після реєстрації у Реєстрі волонтерів; або 
b) у період з 24 лютого 2022 року до дати його включення до Реєстру волонтерів. 

 
Слідкуйте за нашими оновленнями, аби вчасно дізнаватися про прийняття та набрання 
чинності цього та інших Законів. 

 

 

                                                     ***** 

ДЖЕРЕЛО:  
 

− Закон України "Про внесення зміни до пункту 21 розділу VII "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" 
щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до 
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Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації" від 26 вересня 2022 року; Закон України "Про 
внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної 
волонтерами" від 27 червня 2022 року. 
 

 

ЯК МИ МОЖЕМО 
ДОПОМОГТИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 підготовка та подання документів для включення 
волонтера до Реєстру волонтерів; 

 підготовка установчих документів, юридичний супровід 
створення та припинення благодійних та громадських 
організацій, призначення або зміна керівників таких 
організацій; 

 підготовка установчих документів, юридичний супровід 
створення, реорганізації та припинення бізнесу, 
призначення або зміна керівників юридичних осіб; 

 оформлення довіреностей в Україні та за кордоном на 
вчинення реєстраційних дій; та 

 консультування щодо дотримання вимог українського 
міграційного та трудового законодавства, зокрема у 
період дії воєнного стану. 

 

НАШІ ЕКПЕРТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Експертиза EVERLEGAL 

www.everlegal.ua  01001, Київ,  
провулок Рильський, 4, 

+380443370016 

Юлія Кильчинська  
Старший юрист 

 

kylchynska@everlegal.ua  

Детальніше про команду 

Юлія Шарабар 
Молодший юрист  

 
sharabar@everlegal.ua 

Ольга Городнюк  

Юрист  

 
horodniuk@everlegal.ua 

 

http://everlegal.ua/
https://everlegal.ua/ekspertyza
https://www.facebook.com/EverlegalLawFirm
https://www.linkedin.com/company/everlegal
https://t.me/EverlegalOnline
https://www.tiktok.com/@ever_legal
https://www.instagram.com/everlegal/
https://everlegal.ua/team
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39869
https://everlegal.ua/praktyky/korporatyvne-pravo-zlyttya-ta-poglynannya
http://www.everlegal.ua/
mailto:vatutina@everlegal.ua
mailto:horodniuk@everlegal.ua

