
Чи утримується податок на доходи нерезидента при внесенні до 

статутного капіталу підприємства нерухомого майна, 

розташованого на території України, нерезидентом-

засновником? 
ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

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

операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, 

корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. При цьому, 

господарські операції, що передбачають внесення, зокрема, майна в обмін на 

корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою є 

прямою інвестицією. 

Корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному капіталі 

(майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в 

управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) 

даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші 

правомочності, передбачені законом та статутними документами (п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 

ПКУ). 

Згідно з п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ доходи, отримані нерезидентом із 

джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними 

ст. 141 ПКУ. 

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

розуміються, зокрема, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території 

України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва 

нерезидента (п.п. «д» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ). 

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ встановлено, що 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, 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. 

Відповідно до п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ під продажем товарів розуміються 

будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки 

та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу 

прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а 

також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції 

з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального 

зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших 

цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.  



Враховуючи те, що за операцією із внесення нерезидентом нерухомого майна, 

розташованого на території України, до статутного капіталу резидента здійснюється 

перехід права власності на таке майно, така операція вважається доходом нерезидента із 

джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню відповідно до вимог 

п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.  

Таким чином, дохід на суму вартості переданого нерезидентом нерухомого майна, 

розташованого на території України, в обмін на корпоративні права резидента підлягає 

оподаткуванню відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ незалежно від способу 

виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення 

статутного капіталу. 


