
Чи відноситься здавання в оренду власного чи орендованого нерухомого  

майна до сфери послуг з метою застосування норм п. 291.4 ст. 291 ПКУ? 
 

ЗІР, категорія 107.12 

Відповідно до п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України                              

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) постачання 

послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі 

права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання 

інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також 

надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної 

діяльності. 

Пунктом 1 ст. 901 глави 63 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року             

№ 435-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) визначено, що за договором про 

надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 

(замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 

здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 

послугу, якщо інше не встановлено договором. 

Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції господарського, цивільно-

правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування 

або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими 

об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції 

з безоплатного надання результатів робіт (послуг) (п.п. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

При цьому відповідно до п. 1 ст. 759 глави 58 ЦКУ за договором найму (оренди) 

наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за 

плату на певний строк.  

Водночас п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ встановлено, що фізичні особи - підприємці, які 

здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам 

єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають 

сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, 

які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг 

доходу не перевищує 1500000 гривень, мають право обрати другу групу. 

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого 

майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 

такої групи. 

Отже, оренда з метою застосування норм п. 291.4 ст. 291 ПКУ є послугою. 


