ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
в результаті отримання фінансової послуги
Увага, наведена нижче інформація є чинною станом на 01.01.2019 р. Слідкуйте за змінами в законодавстві!
Стаття 170.8 Податкового кодексу України (ПКУ) регулює оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя. Відповідно до статті 170.8.1
(ПКУ) податковим агентом платника податку — одержувача виплати чи викупної суми є страхова компанія, яка здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за
договором довгострокового страхування життя.
Отже, здійснюючи оподаткування страхових виплат та викупних сум, страхова компанія діє виключно як податковий агент, який зобов'язаний нараховувати, утримувати
та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету за рахунок платника податку, а також нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу України.

Доводимо до Вашого відома, що Страхові Виплати та виплати Викупних Сум оподатковуються за такими ставками та в такому порядку:
Страхова виплата
Одноразова виплата у випадку Дожиття
Застрахованої Особи до певного віку або до
закінчення строку дії Договору Страхування
(незалежно резидент чи нерезидент)

Одержувач Страхової
Виплати*
Застрахована Особа Є
Страхувальником за
Договором страхування

Ставка податку після 01.01.2019
18% (ПДФО) від суми перевищення Страхової Виплати
над сумою внесених Страхових премій
1,5% (військовий збір) від суми перевищення Страхової
Виплати над сумою внесених Страхових Премій
18% (ПДФО) від 60 відсотків суми одноразової Страхової
Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової Страхової
Виплати (сума одноразової Страхової Виплати зменшена
на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)

Одноразова виплата у випадку Дожиття
Застрахованої Особи до певного віку або до
закінчення строку дії Договору Страхування
(незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа НЕ Є
Страхувальником за
Договором страхування

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку
Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або до
закінчення строку дії Договору Страхування

Неповнолітня особа або
особа віком 70 років
та старше (резидент)

0%

Повнолітня особа віком
до 70 років (резидент)

18% (ПДФО) від 60 відсотків суми виплати та 0%
від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена на
суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)

Особа будь-якого віку
(нерезидент)

1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми виплати та
0% від 40 відсотків суми виплати (сума виплати зменшена
на суму страхових премій, сплачених до 01.01.2004р)

Регулярні та послідовні виплати (ануїтети) у випадку
Дожиття Застрахованої Особи до певного віку або
до закінчення строку дії Договору Страхування

1,5% (військовий збір) від 60 відсотків суми одноразової
Страхової Виплати та 0% від 40 відсотків суми одноразової
Страхової Виплати (сума одноразової Страхової Виплати
зменшена на суму страхових премій, сплачених
до 01.01.2004р)

18% (ПДФО) від суми виплати

Викупна Сума у разі дострокового розірвання Договору
Страхування (незалежно резидент чи нерезидент)

Страхувальник

Виплата негарантованого бонусу та фонду індексації
(незалежно резидент чи нерезидент)

Страхувальник

18% від суми виплати
1,5% (військовий збір) від суми виплати

Викупна Сума, негарантований бонус, фонд індексації
через смерть Застрахованої Особи у разі відмови
у страховій виплаті (згідно правил п.4.2)

Вигодонабувач або
Спадкоємець за законом

0%

Викупна Сума, негарантований бонус, фонд індексації
у разі дострокового розірвання Договору Страхування
через смерть Застрахованої Особи - Страхувальника

Спадкоємець за законом

0%

Смерть Застрахованої Особи (резидент)

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
першого та другого ступеня
споріднення (резидент)

0%

Смерть Застрахованої Особи (резидент)

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом –
інший отримувач (резидент)

5% від суми виплати

Смерть Застрахованої Особи (резидент)

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
(нерезидент)

18% (ПДФО) від суми виплати

Смерть Застрахованої Особи (нерезидент)

Вигодонабувач або
спадкоємець за законом
(резидент)

18% (ПДФО) від суми виплати

Постійна непрацездатність Застрахованої Особи
внаслідок нещасного випадку (незалежно резидент
чи нерезидент)

Застрахована Особа

0%

Діагностування у Застрахованої Особи критичного
захворювання, госпіталізація/хірургічне втручання/
тимчасова непрацездатність після госпіталізації
внаслідок нещасного випадку або хвороби, переломи
та/або опіки внаслідок нещасного випадку
(незалежно резидент чи нерезидент)

Застрахована Особа

0%

1,5% (військовий збір) від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати

1,5% (військовий збір) від суми виплати

** Ст.170.10.1. ПКУ Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та
ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Особливості оподаткування
нерезидентів при виплаті страхових сум відображені в таблиці.
В разі укладання Договору довгострокового страхування життя платник податку має право на податкову знижку. Платник податку, який бажає отримати податкову знижку,
має подати до податкового органу річну податкову декларацію та документально підтвердити понесені витрати.

