
Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді процентів за 

кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а 

зараховуються в погашення зустрічних однорідних вимог та яким чином? 
 

ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) проценти – дохід, який 

сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за 

використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. 

Згідно з п.п. «а» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ до доходів, отриманих 

нерезидентом із джерелом їх походження з України відносяться проценти, дисконтні 

доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та 

борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом. 

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, 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. 

Крім того, згідно з п.п. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ доходи нерезидентів у вигляді 

процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, 

оподатковуються за ставкою в розмірі 5 відс. у джерела виплати таких доходів та за 

рахунок таких доходів з одночасно дотриманням таких умов: 

а) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним 

шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що 

входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

б) кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з 

метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 

в) нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо 

проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату 

розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку 

держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до                       

п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ. 

Відповідно до п. 3 ст. 203 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року                

№ 436-ІV зі змінами та доповненнями господарське зобов’язання припиняється 

зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не 

зазначений чи визначений моментом витребування. 

Таким чином, доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками, що не 

виплачені нерезиденту, а зараховані в погашення зустрічних однорідних вимог, 

підлягають оподаткуванню за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ. 

При цьому податок з доходів нерезидента у вигляді процентів за 

кредитами/позиками сплачується під час зарахування зустрічної однорідної вимоги. 


