
Який порядок оподаткування прибутку нерезидента, який веде 

господарську діяльність на території України через постійне 

представництво? 
ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня   

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) постійне представництво – 

постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська 

діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; 

установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, 

кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що 

використовується для доставки товарів, сервер. 

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає будівельний 

майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову 

діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, 

перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу),            

у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для 

таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що 

пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких 

становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які 

мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів 

щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента),             

що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або 

утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється 

поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового 

зберігання або митного ліцензійного складу. 

Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою 

зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; 

зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою 

зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать 

нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного 

місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації 

для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод 

про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою 

провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або 

допоміжний характер. 

Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з 

України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких 

нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток - нерезидентами                          

(п.п. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 ПКУ). 

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ встановлено, що постійне представництво 

нерезидента, що здійснює 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. 

Згідно з п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ суми прибутків нерезидентів, які провадять 

свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в 

загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою 

оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого 

нерезидента. 

У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому 

не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в 

Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі 

складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого 

з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, з урахуванням 

вимог, визначених ст. 39 ПКУ. 

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий 

нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток 

визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними 

шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, з урахуванням вимог, 

визначених ст. 39 ПКУ.  


