
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні 

представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, 

послуг), отриманої на території України? 
ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня              

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

Підпунктом 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ встановлено, що 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. 

Тобто, прибуток постійного представництва в Україні оподатковується за ставкою, 

встановленою п. 136.1 ст. 136 ПКУ. 

Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків (п. 136.1 ст. 136 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. 

Проте, відповідно до п.п. «й» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ до доходів, отриманих 

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

ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ, відносяться 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 «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні». 

Таким чином, доходи у вигляді виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), що 

перераховуються представництвом нерезидента на рахунки нерезидента за кордон, 

оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 відсотків, встановленою п. 136.1 ст. 136 

ПКУ та не оподатковуються податком з доходів нерезидентів за ставкою 15 відсотків згідно з 

п.п. «й» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ. 


