
Чи поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про 

порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» на суми роялті, 

перераховані нерезиденту за право користування об’єктами 

інтелектуальної власності? 
ЗІР, категорія 114.02 

Відповідно до п.п. 14.1.225 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня              

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями роялті – будь-який платіж, отриманий як 

винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, 

включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, 

кінематографічні фільми або плівки для радіо – чи телевізійного мовлення, передачі (програми) 

організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, 

будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної 

власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної 

власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). 

Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185) регулює 

експортно-імпортні операції, розрахунки за якими проводяться в іноземній валюті. 

При цьому зазначені вимоги не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і 

страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав (частина друга ст. 1 

Закону № 185). 

Згідно з п. 10 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 

281 зі змінами та доповненнями (далі – Положення № 281), розрахунки за експорт та імпорт 

товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує 

строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків, є поточними 

торговельними операціями в іноземній валюті. 

Відповідно до абзацу дванадцятого п. 12 Положення № 281 операції, пов’язані з експортом 

та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та 

отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який 

перевищує встановлений законодавством України, є валютними операціями, пов’язаними з 

рухом капіталу. 

Таким чином, положення Закону № 185 не застосовується до платежів за право 

використання об’єктів інтелектуальної власності у вигляді роялті, оскільки такі платежі не 

відносяться до поточних торговельних операцій. 


