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Стаття присвячена висвітленню спе-
цифіки нарахування та сплати (перера-
хування) військового збору до бюджету. 
Проаналізовано історичні причини його 
запровадження. Визначені платники, об’єкт 
і база оподаткування військовим збором 
згідно із законодавством. Акцентовано 
увагу на особливостях застосування 
ставки військового збору та його розра-
хунку. Зазначено строки сплати військо-
вого збору до бюджету. Представлено 
порядок відображення військового збору під-
приємствами у бухгалтерському обліку й 
звітності, розглянуто строки її подання до 
відповідних органів. Визначено нормативно-
правову базу, що регулює нарахування, 
сплату (перерахування) та порядок бухгал-
терського обліку військового збору. Проана-
лізовано динаміку надходжень військового 
збору до бюджету за всі роки. Визначено 
основні проблеми нарахування та сплати 
(перерахування) військового збору, запро-
поновано шляхи їх вирішення з урахуванням 
нормативно-правових змін.
Ключові слова: військовий збір, об’єкт опо-
даткування, база оподаткування, ставки 
податку, платники, бухгалтерський облік.

Статья посвящена освещению специфики 
начисления и уплаты (перечисления) воен-
ного сбора в бюджет. Проанализированы 
исторические причины его введения. Опре-
делены плательщики, объект и база нало-
гообложения военного сбора согласно зако-
нодательству. Акцентировано внимание на 
особенностях применения ставки военного 
сбора и его расчета. Указаны сроки уплаты 
военного сбора в бюджет. Представлен 
порядок отражения военного сбора предпри-
ятиями в бухгалтерском учете и отчетно-
сти, рассмотрены сроки ее предоставления 
в соответствующие органы. Определена 
нормативно-правовая база, регулирующая 
начисление, уплату (перечисление) и поря-
док бухгалтерского учета военного сбора. 
Проанализирована динамика поступлений 
военного сбора в бюджет за все годы. Опре-
делены основные проблемы начисления и 
уплаты (перечисления) военного сбора, 
предложены пути их решения с учетом нор-
мативно-правовых изменений.
Ключевые слова: военный сбор, объект 
налогообложения, база налогообложения, 
ставки налога, плательщики, бухгалтер-
ский учет.

The purpose of the article is to analyze the current legislation in the field of accrual and payment of military tax and to determine the directions of its 
improvement. The article deals with the specifics of the calculation, withholding and payment (transfer) of the military tax to the budget. The historical 
reasons for its introduction are analyzed. An overview of the history of the occurrence of a military tax provided an opportunity to determine the relevance 
and necessity of its calculation in Ukraine at the time of its introduction. Defined payers object and base of taxation of the military levy according to the 
legislation. Attention is drawn to the peculiarities of the application of the rate of military tax and its calculation. The differences between the calculation of 
the military tax and other taxes related to the payroll fund are highlighted. The terms of payment of the military tax to the budget are specified. The order of 
accounting of military tax in accounting is presented. The procedure of reflecting the payment of military tax in the report was examined and the terms of its 
submission to the relevant authorities were considered. It is indicated that a special reporting form is currently in use, with an appropriate section providing 
information on the calculation and payment of military tax by the controlling authorities. The legal framework regulating the accrual, withholding, payment 
(transfer) and accounting procedure for military tax has been defined. The dynamics of military tax revenues to the budget for all years are analyzed. It has 
been established that the amount of revenues since the introduction of the military tax has tended to increase annually. The main problems and specifics 
of accrual, withholding and payment (transfer) of the military tax are identified and ways of their solution are suggested. There are two ways of addressing 
issues related to military levies: abolishing and introducing a differentiated scale of military tax rates, which will depend on the amount of taxable income. 
It is proposed to abolish the military tax, which will help to reduce the tax burden on the payroll fund of payers of military tax; increasing the income tax on 
individuals; reducing the amount of “shadow” wages.
Key words: military tax, object of taxation, tax base, tax rates, payers, accounting.

ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ  
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ
PROBLEMS OF ACCRUAL, PAYMENT AND REFLECTION  
IN ACCOUNTING OF MILITARY TAX

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Постановка проблеми. Податки є важливою 
частиною формування дохідної частини бюджету 
України. Нині впроваджено досить значний пере-
лік примусових платежів для громадян. Пода-
ток – це платіж, який держава чи уповноважений 
нею орган стягує з фізичних та юридичних осіб 
на підставі чинного законодавства й спрямовує 
на задоволення загальнодержавних чи спільних 
регіональних потреб. Одним з таких податків є 
військовий збір. Як і податок на доходи фізичних 
осіб, військовий збір утримується із заробітної 
плати, збільшуючи податкове навантаження на 

громадян України. На тлі несприятливих соці-
ально-економічних умов у 2014 році виникла 
необхідність додаткового наповнення бюджету. 
Саме тому на законодавчому рівні було встанов-
лено військовий збір [1]. Цей податок було вве-
дено для фінансування Збройних Сил України, 
тобто військовий збір мав тимчасово-надзвичай-
ний характер. Проте, як показує час, цей платіж 
стягується з платників вже понад п’ять років та 
має особливості нарахування й сплати, які потре-
бують дослідження задля визначення політики 
доцільності його подальшої дії.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

686 Випуск 37. 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання запровадження військового збору зна-
йшли відображення в наукових працях та періо-
дичних публікаціях. Науковці та спеціалісти-прак-
тики досліджували сутність військового збору, 
аналізували законодавчу базу, яка регламентує 
нарахування та сплату цього збору. Актуальні 
питання правового регулювання й сплати військо-
вого збору розкриваються в працях О.М. Рєзніка, 
Є.В. Ігнатенка [2], С.С. Ткач, О.О. Нальотова [3], 
особливості нарахування та порядок бухгал-
терського обліку військового збору висвітлюють 
такі науковці, як А.С. Крутова, О.О. Нестеренко, 
І.С. Коробкіна [4], З.Д. Овчарик [5].

Водночас сутність військового збору розкри-
вається щодо інструктивних кроків з його нараху-
вання та сплати. При цьому їх критичний аналіз 
відсутній, що обумовлює необхідність дослідження 
переваг і недоліків механізму нарахування й 
сплати військового збору.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
чинного законодавства у сфері нарахування й 
сплати військового збору та визначення напрямів 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Практика податків та зборів для військових цілей 
спостерігалася ще в V – IV ст. до н.е. в Давній Гре-
ції. Перший постійний податок було запроваджено у 
1439 році у Франції як засіб фінансування витрат на 
армію. У США та Великій Британії такі податки вво-
дилися тимчасово на період ведення воєнних дій. 
В Іспанії у 1874 році було вперше введено воєнні 
марки, які потрібно було наклеювати на конверти 
додатково до звичайних марок. Кошти, отримані за 
їх оплату, спрямовувались на озброєння іспанської 
армії у Третій карлістській війні. Такі ж військові пла-
тежі були введені в інших країнах, зокрема Великій 
Британії, Канаді, Новій Зеландії. У Канаді цей пода-
ток було введено 17 серпня 1917 року [6].

Військовий податок також існував у Радян-
ському Союзі. Він був введений 1 січня 1942 року 
замість надбавок до прибуткового й сільськогос-
подарського податків. Цей податок сплачували всі 
громадяни, які досягли 18 років.

В Україні, згідно із законодавством, платни-
ками податку є фізичні особи – резиденти, які 
отримують як доходи з джерела їх походження 
в Україні, так й іноземні доходи; фізичні особи – 
нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх 
походження в Україні; податкові агенти [1]. Фізичні 
особи визначаються платниками, з доходів яких 
здійснюватиметься утримання. Податкові агенти 
визначаються як платники, відповідальні за нара-
хування й сплату військового збору до державного 
бюджету, який утримується з доходів фізичних 
осіб – резидентів і нерезидентів під час їх нараху-
вання (виплати).

Об’єкти оподаткування військовим збором для 
визначених платників наведені в табл. 1.

Не підлягають оподаткуванню військовим збо-
ром такі доходи, як суми допомоги з вагітності та 
пологів, винагород і страхових виплат, що отриму-
ються платником податків з бюджетів та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; грошові кошти або вартість майна 
(послуг), що надаються як допомога на лікування 
або медичне обслуговування платника податків; 
допомога на поховання в розмірах, визначених 
Податковим кодексом України (ПКУ); стипендії; 
основна сума зворотної фінансової допомоги; вар-
тість путівок на відпочинок, оздоровлення й ліку-
вання; вартість дарунків, якщо вона не перевищує 
50% однієї мінімальної зарплати; сума (вартість) 
добродійної допомоги.

Не включається y загальний місячний або річ-
ний оподатковуваний дохід платника податків 
добродійна, зокрема гуманітарна, допомога, яка 
відповідає критеріям, визначеним ПКУ, тобто всі 
види добродійної та гуманітарної допомоги, не 
оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, 
не повинні обкладатися військовим збором.

Ставка військового збору складає y всіх випад-
ках 1,5% від об’єкта оподаткування. Варто відзна-
чити, що під час обчислення військового збору 
жодних обмежень у розрахунку немає. Визначена 
відсоткова ставка податку розраховується з повної 
суми нарахованого доходу, відсутні будь-які обме-
ження щодо обчислення.

Таблиця 1
Об’єкт оподаткування військовим збором

Платник військового 
збору Об’єкт оподаткування

Доходи резидента

Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 
нарахування (виплати, надання).
Іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Доходи нерезидента

Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в 
Україні.
Доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 
нарахування (виплати, надання).

Джерело: сформовано на основі [1]
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Таблиця 2
Бухгалтерський облік розрахунків військового збору

Зміст Кореспонденція рахунків Сума, грн.дебет кредит
1. Нарахування заробітної плати 92 661 6 000
2. Утримано військовий збір (1,5%) 661 642 90
3. Сплачено військовий збір до бюджету 642 311 90

Таблиця 3
Динаміка надходжень військового збору до бюджету

Рік Надходження (млрд. грн.) Різниця між показниками
2014 2,5 –
2015 9,2 +6,7
2016 11,5 +2,3
2017 15,1 +3,6
2018 18,7 +3,6

Листопад 2019 19,4 +0,7
Разом 76,4 х

Джерело: сформовано на підставі джерела [10]

Аналогічно правилам сплати податку з доходів 
фізичних осіб (ПДФО) та відповідно до законо-
давства військовий збір сплачується під час кож-
ної виплати доходу, з якого він утримується, тому 
банки зобов’язані приймати платіжні документи 
на виплату доходу лише за умови одночасного 
подання розрахункового документа на перераху-
вання цього збору до бюджету.

Отже, під час виплати заробітної плати як за 
першу, так і за другу половини місяця збір розра-
ховується, утримується та перераховується одно-
часно з обов’язковими утриманнями ПДФО. Для 
зарахування надходжень до загального фонду 
державного бюджету відкрито рахунки за кодом 
класифікації доходів бюджету 11011000 «Військо-
вий збір» [7].

Бухгалтерський облік розрахунків за військовим 
збором слід вести на субрахунку 642 «Розрахунки 
за обов’язковими платежами», на якому здійсню-
ється облік розрахунків за зборами (обов’язковими 
платежами), які справляються відповідно до чин-
ного законодавства та облік яких не ведеться на 
рахунку 65 «Розрахунки зі страхування» [8]. Цей 
субрахунок перебуває в шостому класі Плану 
рахунків, тобто є пасивним. Отже, збільшення 
заборгованості перед бюджетом відображається 
в кредиті, а зменшення (погашення) заборгова-
ності – в дебеті. Для більшої наочності наведено 
таблицю з прикладом нарахування та сплати вій-
ськового збору з використанням бухгалтерських 
проведень (табл. 2).

Після сплати військового збору виникає необ-
хідність відображення цього факту у звітності. Для 
цього податкові агенти вносять необхідну інфор-
мацію за звітний період до передбаченої податко-
вим законодавством форми № 1 ДФ «Податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаче-
ного) на користь фізичних осіб, і сум утриманого 
з них податку». Цей звіт складається із загальної 
частини та двох розділів, призначених для відо-
браження сум доходу та податку з доходів фізич-
них осіб і військового збору. Інформацію про вій-
ськовий збір наводять у другому розділі звіту [9].

Податковий розрахунок (форму № 1 ДФ) пода-
ють окремо за кожен квартал (податковий період) 
протягом 40 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного кварталу. 
Подання ж окремого податкового розрахунку за 
календарний рік не передбачено.

Аналіз динаміки надходжень військового збору 
до бюджету здійснено на підставі даних табл. 3.

З наведеної таблиці можна побачити, що станом 
на листопад 2019 року за поточний рік до бюджету 
надійшли 19,4 млрд. грн. Ця сума надходжень вже 
дорівнює сумі надходжень за весь 2018 рік. Також 
варто відзначити, що сума надходжень значно 
збільшилась порівняно з 2014 роком.

Водночас зауважимо, що регулювання вій-
ськового збору має певний перелік проблем, 
пов’язаних з адмініструванням, адже військовий 
збір не включено до переліку загальнодержав-
них податків та зборів відповідно до ст. 9 Подат-
кового кодексу України; об’єкт оподаткування 
військовим збором визначено таким чином, що 
фактично виникає подвійне оподаткування дохо-
дів фізичної особи; надходження військового 
збору зараховуються до державного бюджету, 
а не до окремого цільового фонду; порушено 
принципи соціальної справедливості й еконо-
мічної ефективності; закріплено різні підходи до 
оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 
господарської дії.
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Таблиця 4
Диференційована шкала ставок військового збору

Обсяг доходів Пропонована ставка
Доходи, що не перевищують обсяг (розмір) мінімальної заробітної плати 0,5%
Доходи від 1 мінімальної заробітної плати до 15 000 грн. 1,0%
Доходи від 15 000 грн. до 40 000 грн. 1,5%
Доходи від 40 000 грн. до 100 000 грн. 2,5%
Доходи від 100 000 грн. до 500 000 грн. 3,5%
Доходи від 500 000 грн. до 1 000 000 грн. 4,5%
Доходи від 1 000 000 грн. до 5 000 000 грн. 5,5%
Доходи від 5 000 000 грн. до 25 000 000 грн. 6,5%
Доходи від 25 000 000 грн. до 100 000 000 грн. 8,5%
Доходи від 100 000 000 грн. і більше 10,0%

Джерело: сформовано на підставі джерела [13]

Це свідчить про те, що всі ці роки порядок опо-
даткування військовим збором працював непра-
вильно та вимагав врегулювання, викликаючи 
низку нарікань від різних верств населення.

Задля зменшення податкового навантаження 
на фонд оплати праці у Верховній Раді України 
було зареєстровано законопроєкти «Про вне-
сення змін у Податковий кодекс України відносно 
скасування військового збору» № 2252 та «Про 
внесення змін у Бюджетний кодекс України від-
носно скасування військового збору» № 2253 [11; 
12]. Водночас повне скасування військового збору 
буде означати втрату джерела фінансування обо-
роноздатності країни, тому окремими фахівцями 
пропонується вдосконалення діючого порядку 
нарахування та сплати військового збору шляхом 
встановлення диференційованих ставок та вра-
хування розмірів оподатковуваних доходів, що 
передбачається законопроєктом «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо дифе-
ренціації ставки військового збору» (табл. 4) [13].

Метою таких змін є встановлення справед-
ливого податкового навантаження для платни-
ків військового збору та зменшення податкового 
навантаження для осіб, доходи яких не переви-
щують обсяг мінімальної заробітної плати, та 
осіб, доходи яких складають від однієї мінімаль-
ної заробітної плати.

Водночас цей законопроєкт є складним та 
не має обґрунтованого базису. Пояснювальна 
записка до нього не має економічних розрахунків 
щодо наслідків його запровадження. Диференці-
йована шкала не усуває податковий тягар, а для 
певних груп платників навіть збільшує його. Збіль-
шення податкового тягаря спричинює ухилення 
від сплати податку, що відбувається шляхом при-
ховування доходів. Фахівці вважають, що плат-
ники із сумою доходів у 40 тис. грн. і вище (пред-
ставники середнього класу й бізнесу) ризикують 
зіткнутися з великими витратами на військовий 
податок, що обумовлюватиме пошук альтернатив 
щодо його сплати [14].

З іншого боку, за умови проведення всіх дослі-
джень та винайдення джерела компенсації надхо-
джень до бюджету скасування військового збору 
має два позитивних моменти, а саме психологіч-
ний (ліквідація податку стане добрим знаком для 
населення, сигналом того, що реформа Збройних 
Сил України завершена, а армія набрала проєк-
тної потужності, адже військовий збір від початку 
розглядався як тимчасове джерело наповнення 
бюджету до моменту завершення реформи Зброй-
них Сил України); економічний (зменшення подат-
кового навантаження завжди позитивно впливає 
на економічний розвиток; ця закономірність всім 
відома: чим менше відсоток податку, тим більше 
платники показують свої доходи) [14].

Висновки з проведеного дослідження. Від-
міна військового збору сприятиме досягненню 
таких результатів, як зменшення податкового 
навантаження на фонд оплати праці платників вій-
ськового збору; збільшення надходження податку 
на доходи фізичних осіб; зменшення суми «тіньо-
вих» заробітних плат.

Отже, військовий збір вводився як тимчасо-
вий збір, проте пропрацював досить довгий час, 
потребуючи вдосконалення та законодавчого 
врегулювання. Зміни у законодавстві щодо його 
скасування сприятимуть зниженню податкового 
навантаження на фонд оплати праці та досяг-
ненню соціальної справедливості у цьому питанні.
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PROBLEMS OF ACCRUAL, PAYMENT AND REFLECTION IN ACCOUNTING OF MILITARY TAX

The purpose of the article. The tax system of the state is represented by a series of taxes, the efficiency 
of accrual and payment of which depends on their expediency and necessity for formation of the state budget. 
One such tax is a military tax, the practice of which accrues evidence of problems that arose during its validity. 
The purpose of the article is to analyze the current legislation in the field of accrual and payment of military tax 
and to determine the directions of its improvement.

Methodology. Methods of theoretical generalization – to determine the nature of the military tax, method of 
analysis – to determine the status of legal and regulatory support for accounting and payment of military tax; 
graphical method – for visualization of research materials; methods of scientific abstraction, generalization and 
concretization – to formulate statements and conclusions.

Results. The article describes the specifics of accrual, deduction and payment (transfer) of the military tax 
to the budget. The historical reasons for its introduction are analyzed. An overview of the history of the occur-
rence of a military tax provided an opportunity to determine the relevance and necessity of its calculation in 
Ukraine at the time of introduction. Payers, object and base of taxation of the military levy according to the 
legislation have been defined. Attention is drawn to the peculiarities of the application of the rate of military tax 
and its calculation. The terms of payment of the military tax to the budget are specified. The order of accounting 
of military tax in accounting is presented. The procedure of reflecting the payment of military tax in the report 
was examined and the terms of its submission to the relevant authorities were considered. It is indicated that 
a special reporting form is currently in use, with an appropriate section providing information on the calculation 
and payment of military tax by the controlling authorities. The legal framework regulating the accrual, withhold-
ing, payment (transfer) and accounting procedure for military tax has been defined. The dynamics of military 
tax revenues to the budget for all years are analyzed. It has been established that the amount of revenues 
since the introduction of the military tax has tended to increase annually. The main problems and specifics 
of accrual, withholding and payment (transfer) of the military tax are identified and ways of their solution are 
suggested. There are two ways of addressing issues related to military levies: abolishing and introducing a 
differentiated scale of military tax rates, which will depend on the amount of taxable income. It is proposed to 
abolish the military tax, which will help to reduce the tax burden on the payroll fund of payers of military tax; 
increasing the income tax on individuals; reducing the amount of “shadow” wages.

Practical implications. Of practical importance is the ability to use the theoretical results of the study as 
part of proposals to abolish the military tax at the legislative level.

Value/originality. The article considers the necessity and possibility of abolishing the military tax, which will 
ensure the fulfillment of the principle of social justice of the state tax system.


