
Яким чином кредитор виконує функцію податкового агента 

щодо анульованої до закінчення строку позовної давності суми 

боргу ФО – нерезидента? 
ЗІР, категорія 103.02 

Підпунктом «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України                                  

від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, 

що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, 

передбачених ст. 165 ПКУ), у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, 

прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з 

процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума 

перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої 

на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку 

– боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення 

або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під 

підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного 

(анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було 

прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній 

податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення 

(анулювання) боргу у порядку, визначеному п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, 

такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, 

визначених цим підпунктом. 

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, 

надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, 

визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами 

розд. IV ПКУ для нерезидентів) (п.п. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ). 

Згідно з п.п. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 ПКУ у разі якщо доходи з джерелом їх 

походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною або 

самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом 

нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого 

передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в 

Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована 

до таких доходів. 

Отже, кредитор зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити податок з суми 

прощеного (анульованого) до закінчення строку позовної давності боргу фізичної особи – 

нерезидента з урахуванням п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ та включити таку суму до 

податкового розрахунку за ф. 1ДФ.  


