
Чи нараховується пеня якщо контролюючим органом 

встановлено неутримання або несплата податку на доходи 

нерезидента під час виплати доходу нерезиденту? 
 

ЗІР, категорія 102.25 

Пунктом 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                             

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено особливості оподаткування 

нерезидентів, зокрема, порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із 

джерелом їх походження з України. 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ (п.п. 141.4.1               

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 п.п. 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 (п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 

141 ПКУ). 

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 ПКУ платники податків, податкові агенти та/або їх 

посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з 

питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи. 

Таким чином, до платника податку, який здійснює виплати доходу нерезиденту без 

утримання та внесення до бюджету податку з такого доходу, або який перерахував податок 

з доходів нерезидента до бюджету в повному обсязі, але пізніше терміну, контролюючим 

органом застосовується штраф, передбачений ст. 127 ПКУ. 

Водночас п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що нарахування пені 

розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного 

контролюючим органом за результатами податкової перевірки, – починаючи з першого 

робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків 

податкового зобов’язання, визначеного ПКУ (у тому числі за період адміністративного 

та/або судового оскарження). 

На суми грошового зобов’язання, визначеного, зокрема, п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 

ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та 

в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не 

встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати 

грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац перший 

п. 129.4 ст. 129 ПКУ). 



Зазначений розмір пені застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших 

грошових зобов’язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється відповідним законодавством 

(п. 129.5 ст. 129 ПКУ). 

Отже, якщо контролюючим органом встановлено неутримання та/або несплата до 

бюджету одночасно з виплатою доходів нерезиденту податку з таких доходів, до платників 

застосовується відповідальність у вигляді штрафу, передбаченого ст. 127 ПКУ, та 

нараховується пеня відповідно до ст. 129 ПКУ. 


