
Чи підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента 

безоплатно надані товари, послуги, ОЗ нерезиденту – 

юридичній особі? 
 

ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) безоплатно надані товари, 

роботи, послуги:  

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за 

якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх 

повернення, або без укладення таких договорів;  

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо 

компенсації їх вартості;  

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і 

використані нею. 

Згідно з п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ отримані нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст. 141 

ПКУ. 

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

розуміються, зокрема, доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь 

нерезидентів (п.п. «ї» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ); 

інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або 

іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді 

виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного 

представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного 

інформаційного забезпечення, а також крім субсидій для повернення частини 

кваліфікованих витрат, передбачених Законом України від 23 березня 2017 року               

№ 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (п.п. «й» 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, 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 

п.п. 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.  



Таким чином, якщо безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту – 

юридичній особі відповідно до первинних документів є благодійним внеском та 

пожертвуванням, то такі доходи нерезидента із джерелом їх походження з України 

підпадають під визначення доходів, зазначених у п.п «ї» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, 

та підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента.  

В інших випадках безоплатно надані товари, послуги, основні засоби нерезиденту – 

юридичній особі розглядаються як інші доходи нерезидента відповідно до п.п. «й»                 

п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, що оподатковуються у порядку, встановленому                    

п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних 

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

набрали чинності. 

Водночас слід зазначити, що кожен конкретний випадок оподаткування податком на 

доходи нерезидента операцій з безоплатного надання товарів, послуг, основних засобів 

нерезиденту – юридичній особі потребує аналізу договорів та первинних документів, тому 

з порушеного питання платникам доцільно подавати запит для отримання індивідуальної 

податкової консультації до органів ДПС у порядку, передбаченому ст. 52 ПКУ. 


