
За якою ставкою оподатковуються доходи нерезидента з джерелом їх 

походження з України у разі їх виплати резидентами, які надають агентські, 

довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів 

(робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента та як при виплаті таких 

доходів заповнюється Додаток ПН до Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств? 
ЗІР, категорія 102.18 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями                              

(далі – ПКУ). 

Відповідно до п.п. 141.4.8 п. 141.4 ст. 141 ПКУ резиденти, які надають агентські, 

довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за 

рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів 

щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його 

користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного 

бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, 

визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що 

провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі 

резиденти не підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники 

податку. 

Положення п.п. 141.4.8 п. 141.4 ст. 141 ПКУ не поширюються на випадки надання 

резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з 

продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у 

випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) 

діяльності.  

При цьому п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ передбачено, 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, 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 відс. (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. 

Згідно з п.п. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 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 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що постійне представництво – 

постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська 



діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; 

майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова 

свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або 

приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер. 

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає, зокрема, 

резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента 

(проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від 

імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних 

прав та обов’язків. 

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом 

(виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 

спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої 

відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої 

особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими договорами                                  

(п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Враховуючи те, що термін «постійне представництво» включає резидентів, які 

мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів 

щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), 

що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків, резиденти 

– посередники, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу 

чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в 

тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з 

іншими резидентами від імені і на його користь) утримують податок з доходу нерезидента 

із джерел в Україні, в порядку що й постійні представництва нерезидентів, за основною 

ставкою в розмірі 18 відс. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в 

контролюючих органах як платники податку на прибуток. 

Резиденти – посередники, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні 

послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг декільком нерезидентам в рамках 

своєї основної (звичайної) діяльності, та відповідно не прирівнюються до постійного 

представництва, утримують податок з доходів нерезидентів з джерелом їх походження з 

України за ставкою в розмірі 15 відс., якщо інше не передбачено положеннями міжнародних 

договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати. 

Додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма 

якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами 

та доповненнями (далі – Декларація), заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому 

виплачуються доходи із джерелом їх походження з України. 

При наданні резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних послуг 

з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного 

нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення 

договорів з іншими резидентами від імені і на його користь) рекомендовано збільшити 

значення показників у рядку 28 «Усього» Додатка ПН до Декларації на суму доходів 

нерезидента та утриманої з таких доходів суми податку у розмірі 18 відс. 

При наданні резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних 

посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на 

користь декількох нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках 



своєї основної (звичайної) діяльності сума доходів нерезидента та утримана з таких доходів 

сума податку у розмірі 15 відс. відображаються у рядку 15 «Інші доходи» Додатка ПН до 

Декларації. 

При цьому необхідно подати доповнення до Декларації, передбачене                                         

п. 46.4 ст. 46 ПКУ, з поясненням заповнення показників Додатка ПН до Декларації, яке 

може бути складене в довільній формі та буде використане контролюючим органом при 

аналізі показників Декларації. 


