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Коригування витрат по договорам добровільного медичного страхування 

Сьогодні досить поширене явище, коли підприємство в рамках соціального пакету для своїх 
працівників укладає на їхню користь договори добровільного медичного страхування. Мета 
такого страхування – покрити витрати працівників на медичні послуги та придбання ліків. 

Однак в процесі оподаткування таких витрат іноді виникають питання у зв'язку з тим, що 
ПКУ містить дещо звужене визначення терміну «договір добровільного медичного 
страхування», а також вимагає від платника податків в окремих випадках коригування 
фінансового результату та нарахування пені на суму витрат по таким договорам.               
Так, статтею 123 1 ПКУ передбачено коригування фінансового результату до оподаткування 
та нарахування пені в розмірі 120 % облікової ставки НБУ на суму попередньо сплачених 
страхових платежів, відображених у витратах, у разі якщо договір добровільного медичного 
страхування достроково розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абз. 
4 цієї статті (зміна страхувальника на нового страхувальника або заміна страховика на 
нового страховика) або порушуються інші вимоги, встановлені ПКУ до таких договорів. 

В свою чергу, згідно з пп. 14.1.52 1 ПКУ договір добровільного медичного страхування – 
договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам 
охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої 
особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк 
його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при 
достроковому розірванні договору. 

Таким чином, якщо положення договору добровільного медичного страхування перестали 
відповідати вимогам пп. 14.1.52 1 ПКУ або договір було достроково розірвано, то платник 
податку на прибуток на виконання ст. 123 1 ПКУ повинен збільшити фінансовий результат до 
оподаткування на суму попередньо сплачених страхових платежів та нарахувати пеню. 

В той же час, звертаємо увагу на наступне. 

Характеристики та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування, затверджені 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 09.07.2010 
№ 565 (далі – Розпорядження № 565). 

Згідно з п. 3.3 Розпорядження № 565 добровільне медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси, що не суперечать закону, пов'язані зі здоров'ям та працездатністю страхувальника 
чи застрахованої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування за згодою 
застрахованої особи. 

Даний вид страхування передбачає обов'язок страховика за встановлену договором 
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити 



 
страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або 
її частини шляхом: 

– оплати вартості медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної 
страхувальником програми медичного страхування, яка була надана застрахованій особі 
закладами охорони здоров'я, до яких вона звернулась під час дії договору, у зв'язку із 
захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом здоров'я внаслідок 
нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої правилами та договором страхування, що 
пов'язана з наданням медико-санітарної допомоги; 

– відшкодування понесених застрахованою особою документально підтверджених витрат 
на отримання медико-санітарної допомоги. 

Як бачимо, відмінність між нормами Розпорядження № 565 та ПКУ полягає в тому, що 
Розпорядження № 565 передбачає перерахування страхової виплати як закладам 
охорони здоров'я, так і застрахованій особі, в той час як норми ПКУ передбачають 
проведення страхової виплати виключно закладам охорони здоров'я. 

Практика показує, що більшість договорів добровільного медичного страхування 
передбачають обидва напрямки виплати страхового відшкодування. У зв'язку з цим у 
бухгалтерів виникає питання, чи можливо взагалі відображати в декларації з податку на 
прибуток витрати із сплати страхових платежів за такими договорами? 

Безпосередньо з цього питання роз'яснень контролюючий орган не надавав, однак в листі від 
05.11.2015 № 23619/6/99-99-19-02-02-15 ДФСУ зазначила, що договір добровільного 
медичного страхування, за яким страхова виплата здійснюється безпосередньо 
страхувальнику – фізичній особі, не вважається договором добровільного медичного 
страхування для цілей застосування ПКУ. 

Виходячи з цього, на нашу думку, якщо в договорі добровільного медичного страхування 
передбачено проведення страхової виплати як закладу охорони здоров'я, так і застрахованій 
особі, то для цілей оподаткування з моменту укладання такий договір не вважається 
договором добровільного медичного страхування. А тому норми статті 123 1 ПКУ до таких 
договорів не повинні застосуватись, а платник податку в повній мірі має право врахувати в 
складі витрат сплачені ним страхові платежі. 

Як уже відмічалося, позиція контролюючого органу з даного питання поки що не 
оприлюднювалась. Судова практика також відсутня, оскільки норма ст. 123 1 ПКУ достатньо 
нова і набрала чинності лише з 01.01.2015. То ж як складеться практика перевірок і чи буде 
дане питання предметом спорів з контролюючим органом покаже час. 
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