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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи нерезидента інжинірингових
послуг та, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Нерезиденти - це, зокрема іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані
(акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з
місцезнаходженням на території України (пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно з п. 133.2 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток є нерезиденти, зокрема, юридичні особи, які утворені в будьякій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, та постійні представництва
нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.
Відповідно до пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або
частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика;
майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше
місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.
Отже, нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України і підпадає під визначення "постійне
представництво", наведене у пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу має створити постійне представництво.
Якщо постійне представництво розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, то відповідно
до вимог п. 133.3 ст. 133 Кодексу вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються
прихованими від оподаткування.
Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними
п. 141.4 ст. 141 Кодексу.
Для цілей цього пункту до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, включено, зокрема доходи
нерезидента від інжинірингу (пп. "г" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).
Згідно з пп. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 Кодексу інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань,
проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженернорозвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського
опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та
пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами).
Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на
користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будьяку 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 пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах
141.4.3 - 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) 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.
Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво,
оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до
платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента (пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).
Положеннями п. 3.2 ст. 3 Кодексу встановлено, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною
Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного
договору.
Положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про
усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків та доход і на приріст вартості
майна, яка є чинною в українсько-британських податкових відносинах з 11.08.1993 р. (далі - Конвенція), застосовуються до
осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав (ст. 1 Конвенції).
Згідно з положеннями п. 1 ст. 7 Конвенції прибуток підприємства Великобританії оподатковується податком тільки у цій
державі, якщо тількі таке підприємство не здійснює комерційну діяльність в Україні через розташоване в ній постійне
представництво. Якщо підприємство здійснює комерційну діяльність як вказано вище, то його прибуток може оподатковуватися
в Україні, але тільки в тій частині, яка відноситься до цього постійного представництва.
Звертаємо увагу, що види діяльності резидента однієї договірної держави, яка є стороною Конвенції, на території другої країни
- учасниці Конвенції, які підпадають під поняття "постійне представництво", визначені відповідними положеннями ст. 5
Конвенції, п. 1 якої встановлено, що для цілей цієї Конвенції термін "постійне представництво" означає постійне місце
діяльності, через яке підприємство повністю або частково здійснює свою комерційну діяльність.
Так, зокрема, будівельний майданчик, монтажний або складальний об'єкт є постійним представництвом лише в тому разі, якщо
він існує більше дванадцяти місяців (п. 3 ст. 5 Конвенції).
Відповідно до п. 103.2 ст. 103 Кодексу, якою встановлено порядок застосування міжнародних договорів України про уникнення
подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх
походження з України, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену
ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий
нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний
договір України.
Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки
податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус
податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 Кодексу.
Пунктом 103.4 ст. 103 Кодексу визначено, що підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті,
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особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що
нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це
передбачено міжнародним договором України.
Таким чином, якщо діяльність резидента Великобританії в Україні не утворює "постійне представництво" у розумінні Кодексу
та Конвенції, доходи від такої діяльності згідно з ст. 7 Конвенції звільняються від оподаткування в Україні за умови надання
нерезидентом довідки, яка відповідає вимогам ст. 103 Кодексу.
Водночас наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів
та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

2

