
 

Нововведення Закону №466: податок з доходу нерезидента  

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу платників податків 

на зміни, запроваджені Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX, які 

внесли корективи та удосконалення в регулювання міжнародного 

оподаткування платників податків в Україні.  

Цим Законом, з 23 травня 2020 року внесено зміни до п. 103.2. ст. 103 

та  п.103.3. ст.103   Податкового кодексу України (далі - ПКУ), які мають на 

меті введення  наскрізного підходу при застосуванні міжнародних договорів 

про уникнення подвійного оподаткування та деталізують визначення 

бенефіціарного власника доходу. 

Так, податкові вигоди у вигляді звільнення від оподаткування або 

застосування пониженої ставки податку, передбачені міжнародним 

договором, не надаються стосовно відповідного виду доходу або прибутку, 

якщо головною або переважною метою здійснення відповідної господарської 

операції нерезидента з резидентом України було безпосереднє або 

опосередковане отримання переваг, які надаються міжнародним договором у 

вигляді звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки 

податку. Ця норма не застосовується, якщо буде встановлено, що отримання 

таких переваг відповідає об’єкту та цілям міжнародного договору України. У 

разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені цим 

пунктом, застосовуються відповідні правила міжнародного договору.  

У разі, якщо отримувач доходу є нерезидентом, який не є 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, дозволяється 

застосування міжнародного договору України з країною, резидентом якої є 

відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу, 

в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки 

податку, за умови надання особі (податковому агенту) таких документів: 

а) від отримувача доходу - заяви у довільній формі про відсутність у 

нього статусу бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу, а 

також про наявність такого статусу у нерезидента, який надав документи, 

зазначені у пп. «б»; 

б) від бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу - 

заяви у довільній формі про наявність у такого нерезидента статусу 

бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу та документів, 

які   підтверджують   такий   статус  (зокрема,  але   не   виключно,   ліцензії,  

договори, офіційні листи компетентних органів), а також документа, який 

підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст.103 

ПКУ. 

Крім цього, до п.103.3. ст.103 ПКУ внесено доповнення стосовно 

поняття бенефіціарного власника та визначення випадків, коли юридична або 

фізична особа не є бенефіціарним отримувачем доходу для цілей 

застосування правил міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування.  

Так, бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для 

цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами 

міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород 



 

тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні (якщо відповідна умова 

передбачена міжнародним договором), вважається особа, що має право на 

отримання таких доходів та є вигодоотримувачем щодо них (має право 

фактично розпоряджатися таким доходом). 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

доходу не є юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на 

отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним 

власником) або виконує лише посередницькі функції щодо такого доходу, 

про що, зокрема, можуть свідчити такі ознаки: 

зазначена особа не має достатньо повноважень або у випадку, 

підтвердженому фактами та обставинами, не має права користуватися та 

розпоряджатися таким доходом, та/або 

зазначена особа передає отриманий дохід або переважну його частину 

на користь іншої особи незалежно від способу оформлення такої передачі та 

зазначена особа не виконує суттєвих функцій, не використовує значні активи 

та не несе суттєві ризики в операції з такої передачі, та/або зазначена особа 

не має відповідних ресурсів (кваліфікованого персоналу, основних засобів у 

володінні або користуванні, достатнього власного капіталу тощо), 

необхідних для фактичного виконання функцій, використання активів та 

управління ризиками, пов’язаних з отриманням відповідного виду доходу, які 

лише формально покладаються (використовуються, приймаються) на 

зазначену особу у зв’язку із здійсненням операції з такої передачі. 

Якщо нерезидент - безпосередній отримувач доходу з джерелом 

походження з України не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем 

(власником) такого доходу, то під час виплати такого доходу застосовуються 

положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є 

відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. 

У цьому випадку обов’язок доведення того, що нерезидент є 

бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу 

покладається на такого нерезидента або на нерезидента, який звертається із 

заявою до контролюючого органу про повернення зайво утриманого податку. 


