
Чи оподатковуються як фрахт доходи нерезидента за послуги 

перевезення, надані за межами митної території України? 
 

ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.260 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фрахт – це винагорода 

(компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або 

транспортного засобу (їх частин) для: 

 перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;  

 перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом. 

Підпунктом 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ встановлено, що доходи, отримані 

нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за 

ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту до доходів, отриманих 

нерезидентом із джерелом їх походження з України, віднесено, зокрема фрахт (п.п. «г» 

п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ). 

Згідно з п.п. 141.4.2 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. 

Відповідно до п.п. 141.4.4 п. 141.4 ст. 141 ПКУ сума фрахту, що сплачується 

резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у 

джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому: 

 базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту; 

 особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є 

резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником 

податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування. 

Враховуючи те, що згідно з п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ оподаткуванню 

підлягають доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, тому 

сума фрахту оподатковується незалежно від території здійснення нерезидентом такої 

діяльності. 


