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Одним з елементів корпоративної культури організації  є проявів турботи керівництва 

про своїх працівників щодо їх здорового харчування. Все більше підприємств відходять від 

«протоптаної стежки» - створення їдальнь, запроваджуючи новий спосіб організації процесу 

обслуговування клієнтів - «шведського столу» [1]. «Шведський стіл» - традиційна форма 

організації прийому для великої кількості гостей, в основі якої лежить ідея 

самообслуговування [2]. В зв’язку з тим, що обслуговування за типом «шведський стіл» на 

підприємствах та організаціях набуває популярності, актуальними постають питання 

оподаткування в умовах безкоштовного харчування працівників. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження процесу безоплатного 

харчування працівників у вигляді «шведського столу» та його оподаткування.  

Виклад основного матеріалу. Безкоштовне харчування працівників може 

здійснюватися за різними видами та умовами.  

По-перше, на роботах зі шкідливими умовами праці робітникам та іншим працівникам 

підприємств згідно з Кодексом законів про працю України  № 322-VIII від 10.12.71 видається 

безоплатно за встановленими нормами «молоко або інші рівноцінні харчові продукти. На 

роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими 

нормами лікувально-профілактичне харчування» (ст. 166 КЗпП України) [3]. Таке 

харчування передбачається лише для працівників згідно затвердженого переліку виробництв, 

професій і посад у хімічної, металургійної, електротехнічної, радіотехнічної та в інших 

галузях та шкідливих роботах (Постанова Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 

07.01.77 р. № 4/П-1). 

По-друге, згідно зі ст.7 Закону № 2694-XII «Про охорону праці» від 14.10.92р. 

передбачено надання безоплатного для працівника харчування за домовленістю сторін або в 

односторонньому порядку з ініціативи роботодавця [4]. В такому випадку безоплатне 

харчування (або з повною або з частковою оплатою) є додатковою пільгою і входить до 

соціального пакету працівника. Державна Фіскальна Служба України (далі ДФС) надає 

роз’яснення, що у такому випадку «це має обумовлюватися колективним договором або 

іншими документами (угода, трудовий договір) та розпорядчими документами (наказ, 

розпорядження, положення про харчування тощо), в яких має бути регламентовано порядок 

отримання харчування (відомість, картка, талон) та порядок ідентифікації працівника 

(магнітна картка, посвідчення, інший документ) [5].  

Тобто мають бути документально зафіксовані:  

категорії працівників, яким надається пільга (штатні працівники, сезонні, тимчасові, 

зайняті на певних видах робіт);  

місце та час отримання харчування (їдальня підприємства, заклад громадського 

харчування, за місцем здійснення робіт);  

порядки персоніфікації працівників та отримання ними харчування (талони, картки, 

відомості);  

форма оплати (безоплатне, з повною або частковою оплатою, грошова дотація на 

харчування);  

порядок розрахунків у разі часткової або повної оплати працівником (утримання із 

заробітної плати бухгалтерією, самостійна сплата працівником у касу підприємства або  на 

банківський рахунок);  

порядок попереднього та щоденного розрахунку потреби в харчуванні працівників; 



облік працівників, яким було надано харчування;  

перелік документів, якими така пільга оформлюється;  

відповідальні особи тощо [6].  

По-третє, організація безоплатного харчування може здійснюватися керівництвом 

підприємства по типу «шведського столу», коли кількість спожитих продуктів не 

обліковується за кожним окремим працівником. 

Виникають питання щодо складу податків у першому, другому та третьому випадках. 

Оподаткування доходів фізичних осіб (далі ПДФО) регламентується Податковим кодексом 

України (далі ПКУ), згідно з нормою якого - стаття 164.2.17 пп. б -  безоплатне харчування 

трактується як додаткове благо, і, є частиною заробітної плати працівника (ст. 14.1.48 ПКУ). 

Не вважається додатковим благом та доходом допомога у вигляді безплатного лікувально-

профілактичного харчування, яке отримують працівники, зайняті на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці  відповідно до законодавства про охорону праці [7] (наш перший 

випадок).  

Відносно ПДФО у випадку безоплатного харчування у вигляді «шведського столу» ДФС 

України надала роз’яснення у листі  від 23.11.2016 р. № 25311/6/99-99-13-02-03-15:  «коли 

роботодавець організовує для працівників безоплатне харчування у форматі «шведського 

столу»…неможливо визначити кількість продуктів, які спожила кожна конкретна особа 

окремо, то вартість такого харчування не може розглядатись як об’єкт оподаткування» [8].  

Відмінності  в оподаткуванні стосовно другого та третього випадків наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Відмінності в оподаткуванні безоплатного харчування працівників за різними форматами  

згідно з нормами ПКУ, листів та роз’яснень ДФС 
У випадку, якщо роботодавець за власної ініціативи 

забезпечує своїх працівників безкоштовним 

харчуванням у межах соціального пакету, що 
відображено у колективному договорі або інших 

документах, 

У разі організації роботодавцем безкоштовного 

харчування для працівників за принципом 

"шведського столу" неможливо визначити кількість 
спожитих продуктів кожною окремою особою та 

обрахувати, який саме дохід у вигляді додаткового 

блага отримано кожним конкретним працівником.  

 виникають відмінності визначення бази нарахування 

ПДФО, військового збору та ЄСВ  Згідно зі ст. 164.5 

ПКУ. 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 

цим 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. 

Отож, вартість безкоштовного харчування працівників 

за принципом "шведського столу" як об'єкт 

оподаткування ПДФО не розглядається. 

 

Розділ ІІІ ПКУ не передбачає коригування фінансового результату на різниці, що 

виникають за операціями надання безоплатного харчування своїм працівникам. Тому 

незалежно від того, чи проводить особа коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму всіх різниць, зазначених у розділі III ПКУ, такі операції слід 

відображати в обліку виключно за бухгалтерськими правилами [8]. 

Стосовно податку на додану вартість (ПДВ) в умовах безоплатного харчування  ДФС 

надає роз’яснення таким чином. Для підприємства - платника ПДВ операції з безкоштовного 

харчування своїх працівників на умовах "шведського столу" є об'єктом оподаткування ПДВ, 

при здійсненні яких зобов’язання по ПДВ нараховуються у загальновстановленому порядку. 

При придбанні продуктів харчування суми ПДВ включаються до складу податкового 

кредиту (за наявності складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податкової накладної. 

Якщо вартість послуг з безкоштовного харчування включається до собівартості товарів 

чи послуг, які є об'єктом оподаткування ПДВ та пов'язані з отриманням доходів зазначеним 



підприємством, дані послуги визнаються такими, що призначаються для використання в 

господарській діяльності, і додаткове нарахування податкових зобов'язань за правилами, 

встановленими п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, не здійснюється. 

 Якщо ж вартість послуг з харчування не включається до вартості оподатковуваних ПДВ 

товарів/послуг, то такі послуги з харчування визнаються такими, що постачаються 

безоплатно в межах господарської діяльності, податкові зобов'язання по ПДВ нараховуються 

у загальновстановленому порядку відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу, база 

оподаткування ПДВ визначається згідно з п. 188.1 ст. 188 Кодексу, а податкові зобов'язання 

відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу також не нараховуються [5, 9, 10]. Ми згодні з думкою 

окремих авторів, що при харчуванні у форматі «шведського столу»,  слід не пізніше 

останнього дня звітного періоду нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на вартість 

придбаних (вироблених) товарів для такого харчування. Враховуючи, що таке харчування до 

фонду оплати праці не відноситься, обґрунтувати його зв’язок з господарською діяльністю 

підприємства буде важко. Проте, надання ж «персоніфікованого» харчування спричиняє 

сплату зазначених податків, а також ПДВ, при цьому відсутня необхідність коригування 

податкового кредиту шляхом здійснення «умовного постачання» [6]. 

 Висновки. Отже, «шведський стіл» на сьогодні розповсюджене явище, яке набирає 

обертів. Якщо роботодавець організовує для працівників безкоштовне харчування за 

принципом «шведського столу», коли отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може 

бути персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об'єкт 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військового збору; при правильному та 

своєчасному оформленні податкових накладних платник ПДВ  має  право на отримання 

податкового кредиту.   
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