
Які доходи нерезидента із джерелом їх походження з України 

оподатковуються податком на доходи нерезидента та за якою 

ставкою? 
 

ЗІР, категорія 101.18 

Відповідно до п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України                       

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

отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку 

і за ставками, визначеними ст. 141 ПКУ. Для цілей п. 141.4 ст. 141 ПКУ такими             

доходами є: 

а)   проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі 

проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) 

резидентом; 

б)   дивіденди, які сплачуються резидентом; 

в)   роялті; 

г)   фрахт та доходи від інжинірингу; 

ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними 

представництвами на користь нерезидента - лізингодавця/орендодавця за 

договорами оперативного лізингу/оренди; 

д)   доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке 

належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента; 

е)   прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, 

деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розд. ІІІ 

ПКУ; 

є)   доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи 

від здійснення довгострокових контрактів на території України; 

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами 

культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території 

України; 

з)  брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або 

постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних 

або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом 

на території України на користь резидентів; 

и)  внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у т.ч. 

страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами 

України; 



і)  доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення 

лотереї); 

ї)   доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів; 

й)   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, а також крім субсидій для 

повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України від 27 

березня 2017 року № 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні». 

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. 


