
Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді штрафних санкцій, пені та 

неустойки за неналежне виконання умов договору резидентом, якщо нерезидент 

надав довідку, що підтверджує резидентський статус з метою уникнення 

подвійного оподаткування? 

ЗІР, категорія 102.18 

 

Відповідно до п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із 

джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст. 141 

ПКУ. 

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, 

зокрема інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого 

нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або 

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

наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг 

із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення (п.п. «й» п.п. 141.4.1 п. 141.4 

ст. 141 ПКУ). 

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента 

або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) 

будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом 

від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в 

національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 

ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 

141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) 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 (п.п. 141.4.2 п. 141.4    

ст. 141 ПКУ). 

Згідно з положеннями абзацу другого п. 103.2 ст. 103 ПКУ застосування міжнародного 

договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки 

податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, 

який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 ПКУ. 

При цьому згідно з положеннями п. 103.10 ст. 103 ПКУ у разі неподання нерезидентом 

довідки відповідно до п. 103.4 ст. 103 ПКУ доходи нерезидента із джерелом їх походження з України 

підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування, тобто без 

урахування положень міжнародного договору. 

Міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування не передбачено 

звільнення від оподаткування виплат нерезиденту штрафних санкцій за порушення договірних 

зобов’язань. 

Отже, незалежно від того надається довідка, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом 

країни, з якою укладено міжнародний договір України, чи ні, виплати нерезиденту штрафних санкцій 

за неналежне виконання умов договору резидентом вважаються доходами, отриманими нерезидентом 

із джерелом їх походження з України, що підлягають оподаткуванню за ставкою в розмірі                        

15 відсотків їх суми та за їх рахунок. 


