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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 26.04.2017 р. N 9030/6/99-99-13-02-03-15

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (в
редакції, що діяла до 01 квітня 2017 року, далі - ПКУ), розглянула лист щодо практичного
застосування окремих норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.

  

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України -
будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких
видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди
іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській)
економічній зоні, у тому числі, але не виключно, дохід у вигляді подарунку (пп. "е" пп.
14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, згідно з пп.
163.2.1 п. 163.2 ст. 163 якого об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

  

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) (пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 розд. IV ПКУ).

  

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також
призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25
відс. однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
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звітного податкового року(у 2017 році - 800,0 грн.), за винятком грошових виплат у
будь-якій сумі.

  

Водночас пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ встановлено, 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 вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за
правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт,
послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у
пп. 165.1.53 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

  

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта
оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ (пп.
164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

  

Відповідно до п. 164.5 ст. 164 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій
негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за
звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на
коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К -
коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх
нарахування.

  

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту
резидентом - юридичною особою 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 (пп. 170.10.3 п. 170.10 ст.
170 ПКУ).

  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь
платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його
рахунок, використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 п.
168.1 ст. 168 ПКУ).

  

 2 / 4



Щодо оподаткування подарунків, отриманих нерезидентом
05.05.2017 12:35

Пунктом 176.2 ст. 176 ПКУ визначено, що особи, які відповідно ПКУ мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового
кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за
місцем свого розташування.

  

Відповідно до п. 3.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 р. N 4 (далі - Порядок), у графі 2 "Податковий номер або серія та номер
паспорта" відображається, зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, про якого надається інформація в податковому розрахунку.

  

Згідно з п. 70.5 ст. 70 ПКУ фізична особа - платник податків незалежно від віку (як
резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника
податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через
законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому
органу облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для
реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП)
використовується при виплаті доходів, з яких утримуються податки згідно із
законодавством України. Фізична особа зобов’язана подавати інформацію про РНОКПП
юридичним особам, що виплачують їм доходи (пп. 70.12.1 п. 70.12 ст. 70 ПКУ).

  

Документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ст. 70 ПКУ, які не
мають РНОКПП, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України
(п. 70.13 ст. 70 ПКУ).

  

Отже, вартість подарунку, отриманого платником податку - фізичною особою
нерезидентом від юридичної особи - резидента, включається до загального місячного
оподатковуваного доходу платника податку - нерезидента та оподатковується податком
на доходи фізичних осіб на загальних підставах. Податковий агент при нарахуванні
(виплаті) на користь фізичної особи - нерезидента доходу у вигляді подарунку, у формі N
1ДФ зобов’язаний відобразити РНОКПП.
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Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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