
Як застосовуються норми договорів про уникнення подвійного 

оподаткування при виплаті ФО – нерезиденту доходів з джерелом 

походження з України? 
ЗІР, категорія 103.08 

Згідно з п. 103.1 ст. 103 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                               

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) застосування правил міжнародного 

договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх 

походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між 

сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до 

міжнародного договору України.  

Відповідно до абзацу першого п. 103.2 ст. 103 ПКУ особа (податковий агент) має право 

самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, 

передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу 

нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. У разі отримання 

синдикованого фінансового кредиту особа (податковий агент) застосовує ставку податку, 

передбачену відповідним міжнародним договором України, на дату виплати процентів або 

інших доходів, отриманих із джерел в Україні, учасникам синдикату кредиторів з урахуванням 

того, резидентом якої юрисдикції є кожен учасник синдикованого кредиту, та пропорційно до 

його частки у межах кредитного договору, за умови що він є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем (власником) доходу, незалежно від того, виплата здійснюється через агента чи 

напряму.  

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.  

Підпунктом 103.3 п. 103 ПКУ визначено, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем 

(власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами 

міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо 

нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання 

таких доходів.  

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути 

юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є 

агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником 

щодо такого доходу.  

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх 

походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених  

пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки 

(або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з 

якою укладено міжнародний договір України (далі – довідка), а також інших документів, якщо 

це передбачено міжнародним договором України (п.п. 103.4 ст. 103 ПКУ).  



Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, 

визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із 

законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена 

відповідно до законодавства України (п.п. 103.5 ст. 103 ПКУ).  

Згідно з п.п. 103.6 ст. 103 ПКУ у разі потреби така довідка може бути затребувана у 

нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або контролюючим органом під час розгляду 

питання про повернення сум надміру сплачених грошових зобов’язань на іншу дату, що 

передує даті виплати доходів.  

У разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до 

контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, 

запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про 

підтвердження зазначеної у довідці інформації. 

При здійсненні юридичними особами – резидентами України операцій з іноземними 

банками, пов’язаних з виплатою процентів, підтвердження факту, що такий іноземний банк є 

резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, не вимагається, якщо це 

підтверджується витягом з міжнародного каталогу «International Bank Identifier Code» 

(видання S.W.I.F.T., Belgium International Organization for Standardization, Switzerland) (п. 103.7 

ст. 103 ПКУ).  

Відповідно до п. 103.8 ст. 103 ПКУ особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному 

(податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний 

податковий період (рік) може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема 

щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням 

довідки після закінчення звітного (податкового) року.  

Особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному 

періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати 

контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені 

доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за 

формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику (103.9 ст. 103 ПКУ).  

Водночас, 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 (п. 103.10 ст. 103 ПКУ).  

Згідно з п. 103.11 ст. 103 ПКУ у разі якщо нерезидент вважає, що з його доходів було 

утримано суму податку, яка перевищує суму, належну до сплати відповідно до правил 

міжнародного договору України, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на 

підставі подання до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) 

особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення 

суми податку на доходи із джерелом їх походження з України.  

Необхідні документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, 

яка повинна підтвердити свої повноваження відповідно до законодавства України. 


