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Визначення «дивідендів» у Податковому Кодексі України (ПКУ) (пункт 14.1.49) до

01.01.2021 року мав наступну редакцію:

«14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі

емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів

на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших

цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні

(активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за

правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій

формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або

учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини);»
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Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX термін був розширений, додалися

наступні операції:

❖ платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на

користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого

прибутку (його частини);

❖ суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що

виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г"

підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у

контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

❖ вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що

придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту

39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих

операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";
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Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX термін був розширений, додалися

наступні операції:

❖ сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту,

зазначеному в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2

статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка

відповідає принципу "витягнутої руки";

❖ виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою

на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі

зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних

прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу

господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною

особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення

нерозподіленого прибутку юридичної особи;
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Правила оподаткування дивідендів, що виплачуються на користь
нерезидентів, відповідно до ПКУ:

Пункт 141.4. Особливості 
оподаткування 
нерезидентів

Підпункт 141.4.1. Доходи, отримані 

нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються 

в порядку і за ставками, визначеними 

цією статтею. Для цілей цього пункту 

такими доходами є:

б) дивіденди, які 

сплачуються 

резидентом
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Виплата дивідендів

Якщо дохід виплачується нерезиденту у будь-якій

формі, відмінній від грошової, або

Якщо податок на доходи нерезидента не було

утримано з відповідного доходу під час виплати

(у тому числі під час виплат доходів, прирівняних

за цим Кодексом до дивідендів), такий податок

підлягає нарахуванню та сплаті виходячи з

такого розрахунку:

Пс = СД * 100 / (100 - СП) - СД, де:

Пс - сума податку до сплати;

СД - сума виплаченого доходу;

СП - ставка податку, встановлена цим

підпунктом.

Такий податок має бути сплачений до граничної дати подання звіту про контрольовані
операції за відповідний звітний (податковий) рік

Підпункт 141.4.2 (абзаци другий-сьомий)

У разі якщо резидент (крім платників єдиного

податку четвертої групи) здійснює на користь

нерезидента виплату доходів, зазначених в

абзацах четвертому шостому підпункту 14.1.49

пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, у сумі, що

перевищує суму, що відповідає принципу

"витягнутої руки", або виплачує інші доходи,

прирівняні згідно з цим Кодексом до дивідендів,

такий резидент має утримати з суми такого

перевищення та з таких інших доходів податок на

доходи нерезидента за ставкою в розмірі 15

відсотків (якщо інша ставка не встановлена
міжнародним договором, згоду на обов'язковість

якого надано Верховною Радою України).



Розділ І: Розширення терміну «дивіденди» (конструктивні дивіденди)
8

Операція База оподаткування

Виплата учаснику юридичної особи у зв’язку з 
розподілом її чистого прибутку

Сума виплати

Виплата на користь засновника та/або учасника -
нерезидента України у зв’язку зі зменшенням 
статутного капіталу, викупом юридичною особою 
корпоративних прав у власному статутному капіталі, 
виходом учасника зі складу господарського 
товариства або іншої аналогічної операції між 
юридичною особою та її учасником

Сума, на яку відбулося зменшення нерозподіленого 
прибутку юридичної особи

Здійснення операції із придбання (імпорту) товарів 
(крім цінних паперів та деривативів), робіт та послуг

Сума завищення витрат резидента понад суму, 
визначену із дотриманням принципу «витягнутої руки» 

(на розмір коригування)

Здійснення операції з продажу (експорту) товарів, 
робіт та послуг

Сума заниження доходу резидента у порівнянні із
сумою, визначеною із дотриманням принципу 
«витягнутої руки» (на розмір коригування)
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Як розраховується сума податку на доходи нерезидента у різних сценаріях виконання

податкових зобов'язань (відповідно до Узагальнюючої податкової консультації щодо питань

оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Наказ Мінфіну

№480 від 20.08.2021))?

Загальні умови для прикладів (міжнародний договір не застосовується!):

У 2021 році платник податку - резидент України (далі - платник) отримав товар від постачальника -

нерезидента (далі - постачальник) у контрольованій операції вартістю 100 грошових одиниць

(операція 1). Платник також продав товар іншому нерезиденту у контрольованій операції вартістю

80 грошових одиниць (операція 2).

Відповідно до проведеного аналізу платник податку встановив, що в операції 1 перевищення

витрат за. контрактом над сумою витрат, що відповідає принципу "витягнутої руки", становить 20

грошових одиниць. Ця різниця прирівнюється до дивідендів та є об'єктом оподаткування для

податку з доходів нерезидента.

В операції 2 заниження доходів, визнаних в операції, над сумою доходів, що відповідає принципу

"витягнутої руки", становить 20 грошових одиниць. Ця різниця теж прирівнюється до дивідендів та є

об'єктом оподаткування для податку з доходів нерезидента. При цьому дохід нараховується у

майновій формі.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 1:

В операції 1 (імпорт товару) до 1 жовтня 2022 року вартість товару на користь

нерезидента залишається не сплаченою.

Платник утримав податок в розмірі 3-х грошових одиниць (20 х 15%) і сплатив його

суму до граничної дати сплати податку до бюджету (тобто, до 1 жовтня 2022

року). На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на доходи нерезидента

зменшується сума заборгованості платника перед постачальником.

Вартість товару в сумі 97 грошових одиниць (тобто, за мінусом утриманого

податку) буде виплачена нерезиденту вже після зазначеної дати.

Спеціальна формула розрахунку суми податку в абзаці третьому підпункту

141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу не застосовується.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 2:

В операції 1 (імпорт товару) до 1 жовтня 2022 року на користь нерезидента сплачено

вартість товару в сумі 97 грошових одиниць (тобто, за мінусом утриманого податку).

Тобто, на суму зобов'язань перед бюджетом з податку на доходи нерезидента була

зменшена сума заборгованості платника перед постачальником. Попередньо

платник утримав податок в розмірі 3-х грошових одиниць (20 х 15%) і сплатив його суму

до граничної дати сплати податку до бюджету (тобто, до 1 жовтня 2022 року).

Спеціальна формула розрахунку суми податку в абзаці третьому підпункту 141.4.2

пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу не застосовується.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 3:

В операції 1 (імпорт товару) до I жовтня 2022 року на користь нерезидента сплачено 100 грошових

одиниць за товар без попереднього утримання податку.

Платник податку проводить нарахування податку до граничної дати сплати податку до бюджету.

При цьому платник податку застосовує розрахунок, наведений в абзаці третьому підпункту 141.4.2

пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу: 20 х 100 / (100 - 15) - 20 = 3,53 одиниці.

Податок сплачено до 1 жовтня 2020 року. На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на

доходи нерезидента платник визнає витрати.

Якщо у майбутньому після 1 жовтня року, наступного за звітним, нерезидент визнає своє

зобов'язання щодо нарахованого та вже сплаченого податку на доходи нерезидента (у тому числі

з доходів, прирівняних Кодексом до дивідендів), то на дату такого визнання або на дату отримання

платником податків - резидентом компенсації за сплату такого податку (в залежності від того, яка

подія відбулась раніше) у платника виникає дохід.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 4:

В операції 1 (імпорт товару) вартість товару оплачувалася нерезиденту у декілька платежів. До 1

жовтня 2022 року залишився останній платіж (заборгованість за товар), суми якого недостатньо для

утримання податку зі всієї суми доходів, прирівняних до дивідендів. Її вистачає лише для утримання

суми, обчисленої з 10 грошових одиниць. Податок з решти доходів, що прирівнюються до

дивідендів, має визначити платник податку, керуючись розрахунком, який наведено в абзаці

третьому підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 4 (продовження):

Отже, платник до граничної дати сплати податку до бюджету проводить такі розрахунки:

а) утримання податку в розмірі 1,5 грошової одиниці (10 х 15%). На суму зобов'язань перед

бюджетом з податку на доходи нерезидента зменшується сума заборгованості платника перед

постачальником.

б) нарахування податку в розмірі 1,8 грошової одиниці.

Розрахунок суми нарахованого податку: 10 х 100 / (100 - 15) -10 = 1,765 одиниці = 1,8 одиниці.

На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на доходи нерезидента платник визнає витрати.

Таким чином, до 1 жовтня 2022 року на користь нерезидента сумарно сплачено 98,5 грошової

одиниці за товар. Податок сплачено до зазначеної дати в сумі 3,3 одиниці (1,5 + 1,8).
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 5:

В операції 1 (імпорт товару) до 1 жовтня 2022 року на користь нерезидента сплачено 97 грошових

одиниць за товар (за мінусом утриманого податку).

Платник утримав податок в розмірі 3 грошових одиниць (20 х 15%) і сплатив його суму до бюджету

до моменту здійснення платежу на користь нерезидента. На суму зобов'язань перед бюджетом з

податку на доходи нерезидента зменшується сума заборгованості платника перед

постачальником.

Постачальник не погодився з утриманням податку із суми оплати за товар і визнав суму у розмірі 3

грошових одиниць заборгованістю, про що повідомив платника. Платник прийняв рішення

погасити таку заборгованість. На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на доходи

нерезидента збільшується сума заборгованості платника перед постачальником, з подальшим

погашенням такої заборгованості грошовими коштами.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 5 (продовження):

У зв'язку з оплатою на користь нерезидента - постачальника всієї суми заборгованості (у розмірі

100 грошових одиниць), платник податку проводить нарахування податку із застосуванням

розрахунку, наведеного в абзаці третьому підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III

Кодексу: 20 х 100 / (100 - 15) - 20 - 3,53 одиниці.

На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на доходи нерезидента платник визнає витрати.

Платник сплатив до бюджету додаткову суму податку в розмірі 0,53 грошової одиниці (3,53 - 3).

Якщо дана доплата здійснена до граничної дати сплати податку до бюджету (тобто, до 1 жовтня

2022 року), така операція не призводить до застосування штрафних санкцій та пені.
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Приклади розрахунків у різних сценаріях виконання податкових зобов'язань без врахування

положень міжнародних договорів.

Приклад 6:

В операції 2 (експорт товару) платник здійснює коригування доходів у річній декларації з податку

на прибуток за 2021 рік. Об'єкт оподаткування (дивіденди) у розмірі 20 одиниць виникає

незалежно від факту отримання платником податку оплати за товар, оскільки у цьому випадку

нерезидент отримує дохід у майновій формі.

Для розрахунку суми податку платник застосовує розрахунок, наведений в абзаці третьому

підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу:

20 х 100 / (100 - 15) - 20 = 3,53 одиниці.

Податок сплачено до 1 жовтня 2020 року. На суму зобов'язань перед бюджетом з податку на

доходи нерезидента платник визнає витрати.
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Ілюстративний приклад різниці у податковому навантаженні:

Умова: платник податку – резидент України придбав у постачальника - нерезидента (материнської компанії) товар у 

контрольованій операції. Товар був реалізований в Україні. Нерезиденту – материнській компанії виплачені дивіденди

Показники Приклад А Приклад Б

Вартість придбаного товару 100 70

Дохід від реалізації товару в Україні 150 150

Прибуток 50 80

Податок на прибуток 18% 9 14,4

Дивіденди 41 65,6

З дивідендів утриманий податок з доходів нерезидента за ставкою 15% 6,15 9,84

Донарахування податку у зв’язку з ТЦО коригуванням (витягнута рука = 70) +5,4 -

Всього сплачено податок на прибуток 14,4 14,4

Всього сплачено податку з доходів нерезидента 6,15 9,84

Різниця у нарахованих дивідендах 65,6 – 41 = 24,6 

Різниця у сплаченому податку з доходів нерезидента 9,84 – 6,15 = 3,69 / 24,6 *15% =3,69
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Важливі аспекти застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного

оподаткування при оподаткуванні доходів, що прирівнюються до дивідендів

❖ Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом,

застосовуються норми міжнародного договору (пункт 3.2 статті 3 ПКУ);

❖ Правила статті міжнародного договору щодо дивідендів можуть застосовуватись до доходу,

прирівняного Кодексом до дивідендів, якщо оподаткування відповідного доходу як "дивідендів" не

суперечить нормам відповідних статей міжнародного договору;

❖ В основу переважної більшості чинних міжнародних договорів України покладено або

Модельну податкову конвенцію про доходи та капітал Організації Економічного Співробітництва

та Розвитку (ОЕСР) (далі - Модель ОЕСР), або Модельну конвенцію про уникнення подвійного

оподаткування Організації Об'єднаних Націй (ООН)/ Але, Незважаючи на те, що міжнародні

договори здебільшого укладаються з використанням згаданих моделей ОЕСР або ООН,

визначення дивідендів може відрізнятися залежно від міжнародного договору;

❖ В міжнародних договорах права договірних держав щодо оподаткування дивідендів

регулюються окремою статтею, яка містить самостійне визначення поняття "дивіденди" для цілей

застосування вказаної статті.
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Визначення терміну «дивіденди» у відповідності до Модельної угоди ОЕСР у редакції

2017 року

Термін "дивіденди" визначається як дохід від акцій; від користування акціями або правами; акцій

гірничодобувних компаній; акцій засновників або інших прав, які не є борговими зобов'язаннями, що

дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому ж

оподаткуванню, як і дохід від акцій відповідно до законодавства держави, резидентом якої є компанія,

що розподіляє прибуток

платежі, які отримують учасники (акціонери,

засновники тощо, залежно від організаційно

правової-форми юридичної особи) у зв'язку з

розподілом прибутку господарських товариств та

інших господарських організацій, які створюються

відповідно до законодавства України. Ці платежі

вважаються дивідендами відповідно до цивільного

та корпоративного законодавства України.

доходи, які прямо не визначаються

дивідендами відповідно до корпоративного

законодавства України, але виплачуються

особі, яка володіє правами, які мають ознаки

корпоративних прав (щонайменше, це

право на участь в управлінні, отриманні

частки прибутку та активів у разі ліквідації

платника доходу).
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Визначення терміну «дивіденди» у відповідності до Модельної угоди ОЕСР у редакції

2017 року

Висновок: відтак, для цілей статті 10 Моделі ОЕСР (та міжнародних договорів, у яких

відповідна стаття про дивіденди містить визначення терміну "дивіденди", тотожне або

аналогічне модельному) дохід нерезидента, не пов'язаний з володінням ним

корпоративними правами в компанії, яка виплачує дохід, не є дивідендами, і стаття

міжнародного договору про дивіденди до відповідного доходу не застосовується.

Оподаткування доходів, які не є дивідендами для цілей міжнародного договору,

здійснюється за правилами інших статей міжнародного договору залежно від

обставин здійснення операції.
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Виключення: випадки, коли виплати не власнику корпоративних прав = «дивіденди»

❖ Певні міжнародні договори містять визначення "дивіденди", яке є ширшим у порівнянні з

Моделлю ОЕСР. Ці міжнародні договори визнають дивідендами будь-який дохід, що

розглядається як розподіл прибутку або дохід від акцій відповідно до податкового

законодавства держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

❖ Наприклад, визначення дивідендів із Конвенції між Урядом України і Урядом Французької

Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень

стосовно податків на доходи і майно:

«Стаття 10 Дивіденди

…

6. Термін "дивіденди" при використанні в цій статті означає доход від акцій, використання акцій або прав на

використання акцій, акцій гірничодобувної промисловості, акцій засновників чи інших прав, які не є

борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також доход, що розглядається як

розподіл, відповідно до податкового законодавства тієї Договірної Держави, резидентом якої є компанія,

що розподіляє прибуток. Зрозуміло,що Термін "дивіденди" не включає доход, згаданий у статті 16.»

❖ Таке визначення дає підстави для класифікації будь-яких доходів, які прирівнюються Кодексом

до дивідендів, як дивідендів і для цілей міжнародного договору (незалежно від наявності

корпоративних прав у отримувача нерезидента - доходу).
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Схема 1. Алгоритм проведення аналізу міжнародного договору при

оподаткуванні операцій з реалізації товарів, робіт та послуг

Чи є нерезидент учасником платника податків?

- Сума коригування оподатковується як 

дивіденди за правилами та ставкою ст. 

10 міжнародного договору, відповідно 

до умов ч.2 ст.10

Інша частина доходу оподатковується 

за ст.7 або іншою статтею, залежно від 

виду доходу

Чи має ст. 10 міжнародного договору широке визначення 

терміна «дивіденди», що включає «інший дохід, прирівняний до 

доходу від акцій»?

Чи можна класифікувати виплату (операцію, щодо якої є

коригування) за спеціальними статтями міжнародного

договору (дохід від міжнародних перевезень тощо)?

Уся сума доходу (до 

коригування) 

оподатковується за

спеціальною статтею 

міжнародного договору 
(статтею 8 тощо)

Сума коригування звільняється від 

оподаткування за

правилами ст.7 (чи аналогічної 

статті міжнародного договору)

як дохід від господарської 

діяльності

так

нітак

ні

нітак
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Важливі аспекти застосування положень міжнародних договорів до виплати процентів:

❖ Норми міжнародного договору, що стосуються оподаткування процентів, можуть прямо

вказувати на те, що виплата доходів, які вважаються дивідендами відповідно до статті

міжнародного договору не можуть розглядатися як проценти. Тобто, якщо виплата процентів у

контрольованій операції здійснюється на користь резидента країни, з якою укладено

міжнародний договір з широким формулюванням терміну "проценти", сума коригування,

прирівняна Кодексом до дивідендів, може оподатковуватись за правилами міжнародного

договору як дивіденди.

❖ Якщо проценти виплачуються у контрольованій операції з нерезидентом - пов'язаною особою

платника податків, оподаткування процентів здійснюється з урахуванням норм частини 6 статті 11

Моделі ОЕСР або іншої аналогічної норми міжнародного договору, яка регулює порядок

застосування міжнародного договору в операціях між особами, між якими існують особливі

відносини. Зазначена норма дозволяє застосовувати ставку міжнародного договору для

процентів лише до тієї частини доходу, яка відповідає сумі, визначеній відповідно до принципу

"витягнутої руки". Надлишок (сума коригування) може оподатковуватись за правилами держави

джерела виникнення доходу (України) з урахуванням інших статей міжнародного договору.
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Важливі аспекти застосування положень міжнародних договорів до виплати процентів:

❖ Наприклад, КОНВЕНЦІЯ між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи:

«Стаття 11 Проценти

…

6. Якщо з причин особливих відносин між платником і особою - фактичним власником процентів, або між

ними обома і будь-якою іншою особою, сума процентів, що стосується боргової вимоги, на підставі якої вона

сплачується, перевищує суму, яка була б погоджена між платником і особою - фактичним власником

процентів, за відсутності таких відносин, положення цієї статті застосовуються тільки до останньої згаданої

суми. У такому випадку надмірна частина платежу, як і раніше, підлягає оподаткуванню відповідно до

законодавства кожної Договірної Держави з належним урахуванням інших положень цієї Конвенції.»

❖ Отже, частина 6 статті 11 Моделі ОЕСР дозволяє оподатковувати надлишок процентів (понад суму,

визначену відповідно до принципу "витягнутої руки") як дивіденди з урахуванням статті

міжнародного договору про дивіденди
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Схема 2. Алгоритм проведення аналізу міжнародного договору при оподаткуванні

процентів

Чи застосовується до доходу положення статті 11 

міжнародного договору

(проценти)?

Чи має ч. З статті 11 міжнародного договору широке 

визначення процентів, що відсилає до статті 

міжнародного договору про дивіденди? (див., наприклад, 

міжнародні договори з Ірландією та Канадою)?

Застосовується алгоритм для реалізації товарів, робіт та послуг 

(Схема 1)

Чи є нерезидент прямим учасником платника податків?

Чи має стаття 10 міжнародного договору широке визначення

терміна «дивіденди», що включає «інший дохід, прирівняний

до доходу від акцій»? 

так ні

Чи має нерезидент особливі відносини з 

платником податків (ч. б статті 11 

міжнародного договору)?

Уся сума процентів (до коригування) 

оподатковується як проценти (для цілей 

міжнародного договору вважається, що умови 

операцій з непов'язаною особою відповідають 
принципу «витягнутої руки»)

- Сума коригування оподатковується 

як дивіденди за правилами та 

умовами статті міжнародного 

договору про дивіденди

- - Сума процентів після коригування 

оподатковується за правилами 

ст.11 міжнародного договору

- Сума коригування 

оподатковується за ставкою 15% та 

за правилами Кодексу

- Сума процентів після коригування 

оподатковується за правилами 

статті 11 міжнародного договору

так

так

ні

ні

такні

ні так



Розділ І: Розширення терміну «дивіденди» (конструктивні дивіденди)
27

Приклади усунення подвійного оподаткування при застосуванні різних ставок 
конвенції

Вихідні дані:
Сума процентів в операції з нерезидентом до коригування -100

Сума процентів в операції з нерезидентом після коригування - 70

Конструктивні дивіденди - 30

Сплачено податок з процентів при їх виплаті:

100*5%= 5

ПРИКЛАД 1
Ставка конвенції для процентів - 5%

Ставка конвенції для дивідендів - 5%

1) Податок з процентів:

70 * 5% = 3.5

2) Податок з дивідендів:

30 * 5% = 1.5

3) Податок всього: 3,5 + 1,5 = 5

Податок сплачений у повному обсязі, Вже сплачено 5,

Додаткові зобов’язання у нерезидента відсутні
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Приклади усунення подвійного оподаткування при застосуванні різних ставок 
конвенції

Вихідні дані:
Сума процентів в операції з нерезидентом до коригування -100

Сума процентів в операції з нерезидентом після коригування - 70

Конструктивні дивіденди - 30

Сплачено податок з процентів при їх виплаті:

100*5%= 5

ПРИКЛАД 2
Ставка конвенції для процентів - 5%

Ставка конвенції для дивідендів - 10%

1) Податок з процентів:

70 * 5% = 3.5

2) Податок з дивідендів:

30 * 10% = 3

3) Податок всього: 3.5 + 3 = 6.5

Вже сплачено 5, потрібно додатково сплатити: 1.5
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Приклади усунення подвійного оподаткування при застосуванні різних ставок 
конвенції

Вихідні дані:
Сума процентів в операції з нерезидентом до коригування -100

Сума процентів в операції з нерезидентом після коригування - 70

Конструктивні дивіденди - 30

Сплачено податок з процентів при їх виплаті:

100*5%= 5

ПРИКЛАД 3
Ставка конвенції для процентів - 5%

Ставка конвенції для дивідендів - 0%

1) Податок з процентів:

70 * 5% = 3.5

2) Податок з дивідендів: 0

3) Податок всього: 3.5

Платник податку - нерезидент має право повернути 1.5
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Підпункт 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 ПКУ у редакції, що діє з 01 січня 2021 року:

«14.1.231. розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за

умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської

діяльності.

Економічний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає приріст (збереження) активів

платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту

(збереження) в майбутньому.

Для цілей оподаткування вважається, що операція здійснена з нерезидентами, не має розумної

економічної причини (ділової мети), якщо:

• головною ціллю або однією з головних цілей операції є несплата (неповна сплата) суми

податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;

• у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі товари, роботи

(послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів,

у непов'язаних осіб.

Цей підпункт застосовується для цілей статті 39 цього Кодексу, в тому числі при доведенні

обставин, що свідчать про відсутність ділової мети, у випадках, визначених пунктом 140.5 статті

140 цього Кодексу, які передбачають застосування відповідних положень статті 39 цього

Кодексу.»
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Стаття 39 ПКУ та податкові різниці при здійсненні контрольованих операцій з 

нерезидентами

Податкові різниці для контрольованих операцій:

❖ Підпункт 140.5.1 п. 140.5 статті 140 розділу III Кодексу - фінансовий результат податкового

(звітного) періоду збільшується на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої

руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна

відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами

бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих

операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Кодексу.

❖ Підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу - фінансовий результат податкового

(звітного) періоду збільшується на суму перевищення договірної (контрактної) вартості

(вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового

результату до оподаткувань згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів

(робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні

контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Кодексу.

❖ Норми підпунктів 140.5.1 та 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу застосовуються за

результатами податкового (звітного) року.
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Нова податкова різниця з 01.01.2021 року:

❖ Підпункт 140.5.21 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу - фінансовий результат

до оподаткування збільшується на суму операції, яку контролюючий орган не

враховує (не визнає) внаслідок застосування підпункту 39.2.2.12 підпункту 39.2.2

пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу

❖ При збільшенні фінансового результату до оподаткування податкового (звітного)

періоду платника податків відповідно до вимог підпункту 140.5.21 пункту 140.5

статті 140 розділу III Кодексу інші коригування, передбачені підпунктами 140.5.1 і

140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Кодексу щодо такої операції, не

застосовуються
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Нова податкова різниця з 01.01.2021 року:

Умови застосування пункту 39.2.2.12 статті 39 ПКУ:

❖ Якщо комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей

трансфертного ціноутворення, визначені згідно з фактичними діями сторін операції та

фактичними умовами її проведення, відрізняються від умов, що застосовуються між

непов'язаними особами з урахуванням наявності розумної економічної причини (ділової

мети) у зіставних обставинах

та

❖ буде встановлено, що непов'язані особи, які діють у зіставних умовах та ведуть себе

комерційно раціонально з урахуванням альтернативних варіантів, реально доступних для

кожної із сторін угоди, не вступали б у таку контрольовану операцію

Пункт 39.2.2.12 статті 39 ПКУ 
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Нова податкова різниця з 01.01.2021 року:

Наслідки застосування пункту 39.2.2.12 статті 39 ПКУ:

❖ контролюючий орган має право при розрахунку фінансового результату платника

податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) таку контрольовану операцію

або

❖ операція може бути замінена альтернативним варіантом з метою визначення умов

договору (контракту), які були б узгоджені непов'язаними особами, що діють комерційно

раціонально у зіставних умовах

Обов'язок доведення обставин, передбачених цим підпунктом, 

покладається на контролюючий орган.
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Податкові (звітні) періоди, що охоплюють період з 23 травня до 31 грудня 2020 року 

Пункт 140.5.15 ПКУ, податкова різниця, що збільшує фінансовий результат до оподаткування:

140.5.15. на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами,

якщо такі операції не мають ділової мети.

Обов'язок доведення обставин, передбачених цим підпунктом, покладається на контролюючий

орган. У разі якщо платник податку зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування

на вартість витрат, зазначених у цьому підпункті, а також відповідно до положень інших підпунктів цієї

статті, такі інші коригування відповідно до положень інших підпунктів цієї статті не здійснюються.

Звертаємо увагу (!):

❖ Інше визначення «розумної економічної причина (ділової мети)», яке змінювалось двічі продовж

року

та

❖ Застосування цієї норми не обмежувалося дотриманням принципу "витягнутої руки" згідно зі

статтею 39 розділу I Кодексу
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Податкові (звітні) періоди після 1 січня 2022 року

Додаються податкові різниці щодо операцій з нерезидентами окремих організаційно-правових

форм або зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), 

затвердженого Кабінетом Міністрів України

❖ Пункт 140.5.4 абзац 5 - фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості

товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами

оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 і підпункті 140.5.6 цього пункту, та

операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у

«особливих» нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети.

❖ Пункт 140.5.51 абзац 4 - фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму вартості

товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних

контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь «особливих»

нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети.

❖ При цьому - обов'язок доведення обставин, передбачених цим абзацом, покладається на

контролюючий орган із застосуванням відповідних положень статті 39 цього Кодексу.
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Алгоритм дій контролюючого органу за Узагальнюючою податковою консультацією 

щодо практичного застосування комплексу норм стосовно наявності "розумної

економічної причини (ділової мети)" (Наказ Мінфіну №11 від 13.01.2022)

або

головною ціллю або однією із головних цілей

операції є несплата (неповна сплата) суми

податків та/або зменшення обсягу

оподатковуваного прибутку платника податків)

таке доведення має чітко відокремлювати операцію від операцій, які становлять

звичайну господарську діяльність для платника податків, і можуть спостерігатись

в діяльності значної кількості інших платників податків.

в зіставних умовах особа не була б готова

придбати (продати) такі товари, роботи

(послуги), нематеріальні активи, інші предмети

господарських операцій, відмінні від товарів, у

непов’язаних осіб

Контролюючому органу під час проведення перевірки необхідно довести, що певна операція відповідає

наступним критеріям:
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Контролюючому органу під час проведення перевірки необхідно здійснити

наступні кроки, що можуть впливати на застосування тих чи інших наслідків за

результатами перевірки:

Крок 1.

Ідентифікувати господарську операцію відповідно до її
сутності, а також ідентифікувати всі господарські
операції, які фактично мали місце (в т.ч.
незадокументовані)

(!) Отже, питання визначення розумної

економічної причини (ділової мети) є одним з

елементів ідентифікації господарської

операції, який має застосовуватись на

підставі аналізу факторів, що впливають на

зіставність господарської операції, а також з

урахування того, що сутність господарської

операції має превалювати над її

формальним вираженням

Крок 2.

Визначити наявність комерційної раціональності у

відповідній господарській операції з точки зору

платника податку, а також визначити, чи

здійснювалась би відповідна операція у

взаємовідносинах між непов’язаними особами,

враховуючи всі обставини, визначені на етапі

ідентифікації господарської операції
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Крок 1. Ідентифікація операції включає наступні елементи:

❖ Визначення змісту господарської операції:

• ключові функції, які виконують сторони господарської операції;

• прийняті сторонами такої операції ризики та

• використовувані сторонами активи у такій господарській операції,

враховуючи особливості конкретного виду діяльності, який провадять

сторони контрольованої операції

❖ Визначення, чи відбувалась господарська операція взагалі.
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Крок 1. При ідентифікації операції важливо враховувати наступні вимоги п. 39.2.2.

Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій:

❖ господарськими операціями для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або

домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків (п.39.2.1.4);

❖ що визначення та аналіз функцій, які виконуються сторонами операцій, здійснюється на підставі укладених

договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операцій та фактичних обставин їх

проведення відповідно до суті операцій (п.39.2.2.4);

❖ комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного

ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її

проведення (39.2.2.10);

❖ якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена),

для цілей трансфертного ціноутворення вона має розглядатися згідно з фактичною поведінкою сторін

операції та фактичними умовами її проведення, зокрема, враховуються функції, які фактично виконувалися

сторонами операції, активи, які фактично використовувалися, і ризики, які фактично прийняла на себе та

контролювала кожна із сторін. (39.2.2.11);
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❖ відмінність певної операції від операцій, які платник податку зазвичай здійснює в межах своєї звичайної

діяльності (розбіжності суттєві в умовах договору в частині предмету, ціні, обсягу, умовах або ризиках,

функціях або використовуваних активах) за відсутності документально підтверджених підстав щодо змін у

складі видів діяльності платника податків, які можуть відбуватися зокрема, але не виключно внаслідок

реструктуризації бізнесу (підтверджених, наприклад, угодами щодо реструктуризації бізнесу, відповідними

бізнес-стратегіями тощо)

❖ відмінність певної операції платника податків від операцій, які інші платники податків зазвичай здійснюють

в межах того ж виду діяльності, що і звичайна діяльність платника податків (розбіжності суттєві в умовах

договору в частині предмету, ціні, обсягу, умовах або ризиках, функціях або використовуваних активах)

❖ за операцією платник податків приймає ризики, які значно перевищують ризики, які він приймає в межах

своєї звичайної діяльності (наприклад, укладається угода, обсяг якої в рази перевищує обсяг чистих активів

підприємства, і обсяг якої в рази перевищує обсяг операцій, які укладаються підприємством в межах своєї

звичайної діяльності; підприємство надає відстрочення платежів в обсягах, які значно перевищують

нормальний строк відстрочення платежів тощо), якщо при цьому такий платник не отримує належної

компенсації прийнятих ризиків в будь-якій формі;

Крок 2. Наявність комерційної раціональності - обставинами, які можуть вказувати на 

те, що певна операція не має комерційної раціональності і не здійснювалась би між 

непов’язаними особами, можуть бути:
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❖ підприємство приймає ризики, які об’єктивно не може контролювати (наприклад, товар придбавається,

транспортується і зберігається на таких умовах постачання, що представники підприємства фізично не

можуть бути присутнім при передачі товару, і при цьому, умови постачання відрізняються від «традиційних»), і

при цьому такий платник не вживає заходів щодо управління відповідним ризиком (зокрема, не здійснює

страхування таких ризиків, не отримує будь-якого забезпечення, за рахунок звернення стягнення на яке може

бути отримано відшкодування витрат внаслідок відповідних ризиків тощо);

❖ строки виконання зобов’язань за укладеними угодами істотно відрізняються від строків виконання

зобов’язань за угодами, які укладаються в межах звичайної діяльності платника податків (можуть бути

значно меншими або значно більшими за середній строк обігу дебіторської або кредиторської

заборгованості), якщо при цьому платник не отримує належної компенсації прийнятих ризиків в будь-якій

формі.

❖ загальний фінансовий результат пов’язаних осіб, які беруть участь у відповідній операції, не збільшується

внаслідок її виконання, але натомість – істотно зменшується сума податків, сплачених сукупно такими

пов’язаними особами.

Крок 2. Наявність комерційної раціональності - обставинами, які можуть вказувати на 

те, що певна операція не має комерційної раціональності і не здійснювалась би між 

непов’язаними особами, можуть бути:
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❖ сам факт збиткової діяльності платника податків в цілому або наявності окремих збиткових операцій не вказує на

те, що відповідна діяльність або відповідні операції не мають розумної економічної причини (ділової мети);

❖ збиткові операції можуть бути елементом господарської діяльності платника податків, враховуючи, наприклад,

застосовувані бізнес-стратегії на певному ринку, і можуть спостерігатись в господарській діяльності інших

платників податків, що здійснюється на відповідному ринку товарів (робіт, послуг);

❖ за певних обставин може погоджуватись на понесення додаткових витрат, і навіть на отримання збитків протягом

певних періодів. Разом із тим, такі операції, зазвичай, є разовими в господарській діяльності платника податків і не

носять систематичного характеру;

❖ за відсутності додаткових доказів збиткова діяльність або збиткові операції не можуть розглядатись як

самодостатній критерій наявності або відсутності розумної економічної причини (ділової мети) відповідно до

підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу;

❖ в той же час, поза увагою контролюючого органу не має залишатись той факт, що незалежні компанії, які діють в

зіставних умовах, малоймовірно б погодились продовжувати збиткову діяльність протягом тривалого або

невизначеного періоду, а відтак – Контролюючий орган має докласти всіх зусиль для з’ясування комерційної

раціональності та розумної економічної причини (ділової мети), виявлення незадокументованих угод, які

насправді мали місце, та альтернативних угод, які могли б мати місце у взаємовідносинах між непов’язаними

особами.

Збиткова діяльність платника податків в ситуації, коли діяльність групи пов’язаних осіб є 

прибутковою  - окремий індикатор ризику того, що операціям платника податку бракує 

комерційної раціональності, однак при цьому:
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Застосування альтернативних угод (правочинів)

Контролюючий орган має в обов’язковому порядку проаналізувати потенційну наявність

альтернативних угод (правочинів), які б платник податку міг би укласти з тим ж самим контрагентом

(контрагентами) для того, щоб досягти такого самого або більш вигідного майнового стану, що і

внаслідок здійснення контрольованої операції, а також потенційну наявність інших доступних для

всіх сторін угоди (реалістичних) варіантів досягнення кожною із сторін того самого майнового

стану.

Ознаки альтернативних угод:

❖ відповідають критеріям комерційної раціональності для кожної із сторін угоди;

❖ дають сторонам угоди більш вигідний економічний ефект, аніж контрольована операція, і бути

доступними для сторін угоди (реалістичними)
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Результати перевірки Контролюючим органом

Контролюючий орган може дійти наступних висновків за результатом здійсненого аналізу:

❖ Погодитись із тим, що сутність господарської операції відповідає її формі, і в подальшому –

застосовувати методи, визначені пунктом 39.3 статті 39 розділу І Кодексу;

❖ Замінити контрольовану операцію повністю або частково однією або декількома

альтернативними операціями – в тому випадку, якщо операції бракує комерційної

раціональності, але у відносинах між непов’язаними особами можуть спостерігатись інші

господарські операції, що мають наслідком досягнення такого самого або більш вигідного

майнового стану (більш вигідного економічного ефекту), є комерційно раціональними і

доступними для платника (реалістичними);
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Результати перевірки Контролюючим органом

Контролюючий орган може дійти наступних висновків за результатом здійсненого аналізу:

❖ Встановити за підсумками проведеного аналізу наявність додаткових незадокументованих

операцій, які фактично мали місце, і при цьому комерційна раціональність аналізованої

операції пояснюється саме наявністю таких додаткових незадокументованих операцій.

❖ Не враховувати аналізовану операцію – тільки в тому випадку, якщо доведена відсутність

комерційної раціональності та одночасно відсутні доступні (реалістичні) альтернативні

варіанти (відповідна операція не може бути замінена однією або декількома альтернативними

операціями чи доповнена однією або декількома незадокументованими операціями,

здійснення яких разом з аналізованою операцією могло б пояснити комерційну раціональність

аналізованої операції). Зокрема, операція може бути не врахована у випадках, коли

альтернативний варіант, який забезпечує більш вигідний економічний ефект, може бути

доступним (реалістичним) і досягнутим без укладання угод з особами, що не є пов’язаними, а

за рахунок використання наявних у підприємства ресурсів, персоналу тощо, за умови, що

залучення таких ресурсів (персоналу) є достатнім для того, щоб забезпечити платнику податків

досягнення такого ж самого результату.
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Приклади з Узагальнюючої податкової консультації щодо питань оподаткування доходів 

нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Мінфін №11 від 13.01.2022)

Приклад 1

Підприємство здійснює діяльність з наукових досліджень і укладає з пов'язаною особою договір

про продаж за фіксовану суму результатів всіх майбутніх досліджень, які будуть отримані за

наступні 20 років

Дії контролюючого органу:

Заміна операції на дві альтернативні:

❖ договір про виконання робіт з наукових досліджень

❖ позика (адже ймовірно фіксована сума за 20 років перевищує вартість наукових

досліджень за декілька років)
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Приклади з Узагальнюючої податкової консультації щодо практичного застосування

комплексу норм стосовно наявності "розумної економічної причини (ділової мети)" під

час проведення перевірок контролюючими органами (Наказ Мінфіну №11 від 

13.01.2022)

Приклад 2

Підприємство має завод на території, яка регулярно перебуває під впливом повеней. Компанія

страхує ризики пошкодження майна у пов'язаної особи, при цьому страховий платіж

становить 80 % вартості майна. Інші страхові компанії не надають послуги зі страхування

подібних ризиків на вказаній території

Дії контролюючого органу:

Операція може бути не врахована для цілей оподаткування
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Приклади з Узагальнюючої податкової консультації щодо питань оподаткування доходів 

нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Мінфін №11 від 13.01.2022)

Приклад 3

Підприємство протягом тривалого терміну здійснює діяльність з видобутку, виробництва або

вирощування товарів, які мають біржове котирування. Динаміка цін змінюється. У день, коли

ціни є історично мінімальними, підприємство укладає договір постачання на користь

пов'язаної особи протягом трьох років відповідного товару з фіксацією ціни в момент

укладання такого договору

Дії контролюючого органу:

Заміна операції на альтернативну:

❖ Укладання договорів з фіксацією цін в момент виконання (які, власне, історично і укладало

підприємство)
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Приклади з Узагальнюючої податкової консультації щодо питань оподаткування доходів 

нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Мінфін №11 від 13.01.2022)

Приклад 4

Підприємство укладає з нерезидентом договір на використання товарного знаку, який щойно

був зареєстрований нерезидентом, і сплачує роялті за використання такого товарного знаку.

Зареєстрований товарний знак не має зв'язку з товарним знаком, який належить або раніше

належав нерезиденту, і який нерезидент попередньо надавав в користування підприємству

Дії контролюючого органу:

Операція може бути не врахована для цілей оподаткування
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Приклади з Узагальнюючої податкової консультації щодо питань оподаткування доходів 

нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Мінфін №11 від 13.01.2022)

Приклад 5

Підприємство самостійно експортує продукцію. Підприємство відоме на ринку та має гарну

репутацію. У певний момент укладається контракт з пов’язаною особою і всі експортні

операції вже буде виконувати таке пов’язана компанія - нерезидент.

Дії контролюючого органу:

Аналізована операція може бути доповнена іншою незадокументованою операцією (угода

про передачу в користування відповідної ділової репутації, комерційного досвіду та/або прав

інтелектуальної власності щодо комерційних таємниць), у відношенні якої контролюючим

органом має бути визнано вартість винагороди, що відповідає принципу "витягнутої руки".
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Відповідно до пункту 141.4.1 ПКУ: 

«Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в 
порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є:

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти

за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

в) роялті;

…»

Пункт 141.4.2 ПКУ: резидент, … або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність

через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або

уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, 

отриманого таким нерезидентом … утримують податок з таких доходів, … за ставкою в розмірі

15 відсотків …, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з 
країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

Оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України відповідно до ПКУ
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Стаття 103 ПКУ встановлює порядок застосування міжнародного договору України про

уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України шляхом:

❖ звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України

❖ зменшення ставки податку

❖ повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту

необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Загальні вимоги щодо застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування
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Стаття 103.3 ПКУ передбачає право платника на самостійне застосування звільнення

від оподаткування або зменшенної ставки податку, передбаченої відповідним

міжнародним договором України на момент виплати доходу нерезиденту, якщо:

❖ така особа є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України

та

❖ нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу

(якщо відповідна умова передбачена міжнародним договором)

Дві умови застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування
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Зазвичай, термін «резидент» міститься у ст. 4 окремого міжнародного договору та є

універсальним, наприклад:

Модельна конвенція ОЕСР 2017 року, ст. 4 п. 1 [авторський переклад]:

«Для цілей цієї Конвенції термін «резидент Договірної Держави» означає будь-яку особу, яка відповідно

до законодавства цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній у зв'язку з місцем проживання,

місцем перебування, місцем управління або будь-якого іншого критерію аналогічного характеру,

а також включає саму цю державу та будь-який її політичний підрозділ чи орган місцевої влади,

а також визнаний пенсійний фонд цією державою…»

Конвенція між Україною та Кіпром, ст. 4 п. 1:

«1. Для цілей цієї Конвенції термін "резидент Договірної Держави" означає будь-яку особу, яка за

законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного

місця перебування, місця управління, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію, а також

включає цю Державу і будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю чи місцевий орган влади…»

Хто такий «резидент» для цілей застосування міжнародних договорів?
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Відповідно до абз. 2 ст. 103.2 ПКУ, звільнення від оподаткування або застосування

пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом

особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового

резидента.

Відповідно до ст. 103.4 та 103.5 ПКУ, зазвичай таким документом є довідка, щодо

якої встановлені такі вимоги:

❖ Вона повинна бути видана компетентним (податковим) органом країни

нерезидента;

❖ Вона повинна бути легалізована відповідно до норм міжнародного права;

❖ Вона повинна бути перекладена у відповідності до вимог законодавча України.

Як підтвердити резидентство?
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Вимога щодо бенефіціарного статусу власника доходу передбачена Модельною

конвенцією ОЕСР стосовно виплат дивідендів (ст. 10), процентів (ст. 11) та роялті (ст. 12).

Наприклад [авторський переклад]:

«Стаття 10 Дивіденди

…

2. … дивіденди, сплачені компанією, яка є резидентом Договірної Держави, можуть

також оподатковуватись у цій Державі відповідно до законодавства цієї Держави, але

якщо бенефіціарний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної

Держави, податок, що стягується таким чином не власник може

перевищувати:

а) 5 відсотків валової суми дивідендів…

б) 15 відсотків валової суми дивідендів у всіх інших випадках.»

Коли варто перевіряти чи є отримувач доходу бенефіціаром (продовження)?
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Стаття 11 Проценти

…

2. … проценти, що виникають у Договірній Державі, можуть також оподатковуватись у цій

Державі відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо бенефіціарний власник

процентів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не

повинен перевищувати 10 відсотків від брутто суму відсотків.

Стаття 12 Роялті

1. Роялті, що виникають у Договірній Державі та щодо яких резидент другої Договірної

Держави є бенефіціарним власником, оподатковуються лише в цій другій Державі.»

Коли варто перевіряти чи є отримувач доходу бенефіціаром (продовження)?
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Для порівняння приклад іншої статті модельної конвенції:

«Стаття 8 Міжнародні перевезення та авіаційний транспорт

…

1. Прибуток підприємства Договірної Держави від експлуатації морських або повітряних

суден у міжнародних перевезеннях оподатковується тільки в цій Державі.»

Вимога щодо бенефіціарності особи, яка отримує прибуток як обов'язкової умови застосування

ст. 8 відсутня. Отже бенефіціарність отримувача доходу не завжди є обов'язковою умовою для

застосування зниженої або нульової ставки податку, про що прямо зазначено у ст. 103.2 ПКУ (!).

Коли варто перевіряти чи є отримувач доходу бенефіціаром (продовження)?
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Відповідно до ст. 103.3 ПКУ - Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником)

доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами

міжнародного договору України … вважається особа, що:

❖ має право на отримання таких доходів;

та

❖ є вигодоотримувачем щодо них (має право фактично розпоряджатися таким

доходом).

Хто такий бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу?
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Відповідно до ст. 103.3 ПКУ, не вважається бенефіціарним власником:

❖ юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на

отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним

власником);

❖ особа яка виконує лише посередницькі функції щодо такого доходу, про що,

зокрема, можуть свідчити такі ознаки:

▪ зазначена особа не має достатньо повноважень; та/або

▪ зазначена особа передає отриманий дохід або переважну його частину на користь

іншої особи незалежно від способу оформлення такої передачі; та/або

▪ 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 для виконання функцій, використання

активів та не прийняття ризиків.

Хто не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу?
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«12. Вимогу щодо бенефіціарної власності введено до пункту 2 статті 10 для уточнення значення слів

«виплачено ... резиденту» ... У ньому чітко пояснюється, що держава джерела не зобов’язана відмовлятися від

прав на оподаткування доходу від дивідендів лише тому, що цей дохід був виплачений безпосередньо

резиденту держави, з якою держава джерела уклала конвенцію.

…

12.4 У різних прикладах (агент, номінальна особа, компанія-когндуїт, яка діє як фідуціар або адміністратор),

безпосередній одержувач дивідендів не є «бенефіціарним власником», оскільки право цього одержувача

використовувати та розпоряджатися дивідендами обмежене контрактом або юридичним зобов'язанням

передати отриманий платіж іншій особі. Таке зобов'язання, як правило, випливає з відповідних юридичних

документів, але також може бути визнано таким, що існує на основі фактів та обставин, які свідчать про те,

що, по суті, одержувач явно не має права використовувати та отримувати дивіденди та обмежений

договірним або юридичним зобов'язанням щодо передачі отриманого платежу іншій особі.»

Бенефіціарний власник у відповідності до міжнародної практики

Загалом визначення та критерії для визнання бенефіціарного власника наведене у ПКУ

запозичені з Модельної конвенції ОЕСР та узгоджуються з нею. Зокрема, Коментар до

Модельної конвенції пояснює наступне [авторський переклад п. 12 та п. Коментаря до

ст. 10]:
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Чим підтверджується бенефіціарність?

Законом, Конвенцією ОЕСР або коментарями до неї не встановлено яким чином або

яким саме документами може бути підтверджена бенефіціарність отримувача

доходів.

Податкові органи можуть вимагати від платників податків – резидентів України надання

документів, якими статус бенефіціара може бути підтверджений, однак платники не

зобов'язані такі документи надавати. Тим не менш, у разі ненадання документів,

українські податкові органи можуть запитувати відповідну інформацію у податкових

органів країни резидентства отримувача доходів і використати таку інформацію проти

платників в Україні в подальшому. Такі ризики повинні детально аналізуватись для

виключення можливості настання негативних наслідків та виникнення податкових спорів.
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Якщо бенефіціарність не підтверджується?

Якщо ж при виплаті доходу нерезиденту очевидним є те, що отримувач не є

бенефіціаром, чи буде це автоматично призводити до неможливості застосувати

конвенцію про уникнення подвійного оподаткування?

Відповідно до абз 5 п. 103.3 ПКУ:

«Якщо нерезидент - безпосередній отримувач доходу з джерелом походження з

України не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого

доходу, під час виплати такого доходу застосовуються положення міжнародного

договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний

(фактичний) отримувач (власник) такого доходу.»
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Якщо бенефіціарність не підтверджується (продовження)?

Розглянемо на прикладах як це працює.

Умови: Компанія-резидент України (УкрКо) виплачує проценти у розмірі 100 грошових одиниць за

позикою, виданою компанією-резидентом Кіпру (КіпрКо). КіпрКо, з отриманих 100 грошових

одиниць виплачує 99 грошових одиниць в якості процентів за позикою компанії яка є резидентом у

Республіки Польща (ПолКо).

Між Україною та Кіпром укладена конвенція про уникнення подвійного оподаткування (ставка для

процентів 5%);

Між Україною та Республіка Польща укладена конвенція про уникнення подвійного оподаткування

(ставка для процентів 10%).

УкрКо КіпрКо ПолКо

Україна Кіпр Польша

позика

проценти

100 гр. од.

позика

проценти

99 гр. од.
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Якщо бенефіціарність не підтверджується (продовження)?

В наведеному прикладі, з вказаних фактів задачі напевно КіпрКо не є бенефіціарним

власником отриманого доходу, оскільки майже повністю увесь отриманий дохід

передається далі ПолКо. Відповідно, застосування пониженої ставки 5% у відповідності

до п. 2 ст. 11 міжнародного договору з Кіпром не допускається враховуючи положення

такого договору та вимоги ст. 103 ПКУ.

Водночас, бенефіціарним (фактичним) власником доходу є ПолКо, яка є резидентом

Республіки Польща, з яким існує міжнародний договір про усунення подвійного

оподаткування, який допускає застосування ставки 10% щодо виплат процентів. Отже

саме такий договір підлягає застосуванню і виникають зобов'язання у розмірі 10 гр.

одиниць (100*10%), враховуючи положення договору між Україною та Республікою

Польща.
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Якщо бенефіціарність не підтверджується (продовження)?

Розглянемо на прикладах як це працює.

Умови: Компанія-резидент України (УкрКо) виплачує проценти в розмірі 100 грошових одиниць за

позикою виданою компанією-резидентом Кіпру (КіпрКо). КіпрКо, з отриманих 100 грошових

одиниць виплачує 99 грошових одиниць в якості дивідендів своєму засновнику, який є резидентом у

Британських-Віргінських Островах (БіВіАйКо).

Між Україною та Кіпром укладена конвенція про уникнення подвійного оподаткування (ставка для

процентів 5%);

Між Україною та Британськими-Віргінськими Островами не укладена конвенція про уникнення

подвійного оподаткування.

УкрКо КіпрКо БіВіАйКо

Україна Кіпр Британські-Віргінські Острови 

позика

проценти

100 гр. од.

корпоративні

права 100%

дивіденди

99 гр. од.
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Якщо бенефіціарність не підтверджується (продовження)?

В наведеному прикладі, з вказаних фактів задачі напевно КіпрКо не є бенефіціарним

власником отриманого доходу, оскільки майже повністю увесь отриманий дохід

передається далі БіВіАйКо в якості дивідендів. Відповідно, застосування пониженої ставки

5% у відповідності до п. 2 ст. 11 міжнародного договору з Кіпром не допускається

враховуючи положення такого договору та вимоги ст. 103 ПКУ.

Водночас, бенефіціарним (фактичним) власником доходу є БіВіАйКо, яка є

резидентом Британських-Віргінських Островів, з якими у України не існує міжнародного

договору про усунення подвійного оподаткування. Застосування пониженої ставки

податку неможливе і застосовується стандартна ставка податку 15% відповідно до п.

141.4.2 ПКУ, отже у разі застосування при виплаті ставки 5% та сплаті 5 гр. одиниць

податку (100*5%) на доходи нерезидента, податкові органи можуть донараховати

додаткові зобов'язання у розмірі 10 гр. одиниць (100*15%-5).
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Якщо бенефіціарність не підтверджується (продовження)?

За яких умов можливо застосувати міжнародний договір з країною резидентства

бенефіціарного власника доходу?

Відповідно до абз 5-6 п. 103.2 ПКУ допускається застосування міжнародного договору з

країною резидентства бенефіціара у разі наявності у особи, що виплачує дохід таких

документів:

❖ 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 вказані нижче; та

❖ 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); та

❖ документа, який підтверджує статус податкового резидента бенефіціарного власника згідно з

вимогами ПКУ.
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Від бенефіціара до тесту основної мети

Чи можлива відмова у застосуванні пониженої чи нульової ставки податку у разі, якщо

нерезидент-отримувач доходу визнається бенефіціарним власником?

Законом № 466-IX від 16.01.2020 ст. 103.2 ПКУ розширено наступним положенням:

«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.»

Це так званий «тест основної мети» («Principal purpose test» або «PPT»), який

застосовується окремо від концепції бенефіціарного власника доходу.
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Що таке тест основної мети?

Вказане положення є універсальним засобом протидії ухилення від оподаткування

шляхом зловживання окремим міжнародним договором або низкою міжнародних

договорів (англ. «treaty shopping»), яке з'явилося у ч. 9 ст. 29 Модельної конвенції ОЕСР

2017 року.

Відповідно абз. 3 ст. 103.2 ПКУ ця норма, зловживання конвенцією, не застосовується,

якщо буде встановлено, що отримання таких переваг відповідає об’єкту та цілям

міжнародного договору України.

Таке правило (тест основної мети/PPT) може бути застосоване у разі, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування

укладених Україною. Тобто за відсутності аналогічного положення у міжнародному

договорі з країною резидентства отримувача доходів вказаний пункт не повинен

застосовуватись.
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Що таке тест основної мети?

Тест основної мети включений до низки двосторонніх договорів про уникнення подвійного

оподаткування.

Також тест основної мети передбачений ст. 7 Багатосторонньої угоди про виконання заходів, які

стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та

виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI), учасником якої також є Україна. MLI замінює або

розширює положення двосторонніх конвенцій для країн, які є її учасниками, здійснили відповідні

процедури узгодження та ратифікації. Наприклад вказаними положеннями MLI конвенція між

Україною та Кіпром доповнено відповідним положенням, яке набрало законної сили по

відношенню до податків нерезидентів на доходи з джерелом походження з України.



Дякуємо за увагу!

У разі виникнення запитань, звертайтеся за адресою E-mail: 

Surmenko@audit.com.ua
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