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Чи потрібно в разі оплати робіт чи послуг нерезидента отримувати довідку про його 

резидентський статус для цілей звільнення такої виплати від оподаткування? 

Практика перевірок і деякі роз'яснення податкових органів свідчать про те, що контролери 

іноді вимагають наявності довідки про резидентський статус нерезидента під час виплати на 

його користь будь-яких доходів з України, зокрема і в разі оплати вартості робіт і послуг. А за 

відсутності такої довідки вимагають оподаткування виплачених сум податком з доходів 

нерезидента за ставкою 15 %.  

Проаналізуємо, наскільки такі вимоги є правомірними. 

Нагадаємо, що відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ резидент, який здійснює на користь нерезидента 

виплату доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від 

провадження господарської діяльності, утримує податок з доходів, зазначених у пп. 141.4.1 
ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.3 – 141.4.6 та 

141.4.11) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо 
інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами 
резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.  

Посилаючись на цю норму та на п. 3.2 ПКУ, податківці зазначають, що виручка за роботи чи 

послуги має оподатковуватись в Україні тільки в тому випадку, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування. А для можливості 

скористатися таким договором потрібно отримати довідку про резидентський статус 

отримувача доходів. Такі висновки містяться, зокрема, в ІПК ДФСУ від 08.02.2019 р. № 

445/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. 

Проте, навмисно чи ні, контролери випускають з уваги те, що насамперед такі доходи 

нерезидента повинні фактично підпадати під об'єкт оподаткування в Україні. Адже згідно з п. 

103.1 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом 
звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення 
ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку 

нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України. 

Тобто до міжнародного договору резиденту потрібно звертатися лише в тому випадку, 
якщо виплачені нерезиденту доходи належать до доходів із джерелом їх походження з 
України і підлягають оподаткуванню згідно з правилами ПКУ. І в такому разі 
застосування міжнародного договору полягатиме в тому, що стосовно цього доходу в 
Україні застосовуватиметься або зменшена ставка податку, або його взагалі буде 
звільнено від оподаткування. 
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Які саме виплати належать до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з 

України, установлено пп. 141.4.1 ПКУ. Наголосимо, що в пп. "й" пп. 141.4.1 ПКУ чітко 

вказано, що до таких доходів не належать доходи у вигляді виручки або інших видів 

компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, 

наданих резиденту від такого нерезидента. 

Як бачимо, пп. 141.4.1 ПКУ прямо передбачає, що доходи нерезидента у вигляді виручки за 
виконані роботи чи надані послуги не вважаються доходами нерезидента із джерелом 
походження з України, а тому вони апріорі не є об'єктом оподаткування податком з 
доходів нерезидента. Отже, немає і потреби звертатися до міжнародних договорів з метою 
застосування звільнення або зниженої ставки податку. То ж, як висновок, потреби в 
довідці про резидентський статус нерезидента в цьому випадку також немає. 

Слід зазначити, що й судова практика з цього питання на боці платників податків. Позиція 

судів стабільна – звільнення від оподаткування в частині виплати нерезиденту доходу за 

роботи чи послуги застосовується незалежно від наявності довідки, яка підтверджує їх 

резидентський статус у країні, з якою Україна уклала міжнародний договір про уникнення 

подвійного оподаткування. 

Таким чином, претензії податківців щодо необхідності отримання довідки про 
резидентський статус у разі оплати нерезиденту вартості робіт чи послуг є абсолютно 
безпідставними. 
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