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Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування прибутку нерезидента 

від здійснення операцій з продажу цінних паперів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі 

– Кодекс), повідомляє. 

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України – це 

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. 

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Згідно з п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх 

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

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено у 

п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу. 

Відповідно до абзацу «е» п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу для цілей п. 141.4 ст. 141 Кодексу під 

доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється, зокрема, 

прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або 

інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу. 

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 Кодексу, за ставкою 

в 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 

(п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу). 

Таким чином, резидент при виплаті прибутку на користь нерезидента від здійснення операцій з 

продажу цінних паперів утримує податок за ставкою 15 відсотків, якщо інше не встановлено правилами 

міжнародного договору. 

Щодо оподаткування операцій з продажу цінних паперів між нерезидентами за межами території 

України 

Відповідно до п. 133.2 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств - 

нерезидентами є: 

юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з 

джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї 

або імунітет згідно з міжнародними договорами України; 

постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України 

або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників. 

Як зазначалось вище, доходом з джерелом їх походження з України є дохід, отриманий 

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. 

Таким чином, прибуток нерезидента від здійснення операцій з продажу цінних паперів іншому 

нерезиденту за межами території України не підлягає оподаткуванню відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 

ст. 141 Кодексу. 

Щодо визначення ціни акцій з метою оподаткування 



Відповідно до п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є 

господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на 

прибуток підприємств платника податків, а саме: 

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у 

випадках, визначених п.п. 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу; 

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг 

через комісіонерів-нерезидентів; 

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на 

територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України 

відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, або які є резидентами цих держав; 

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток 

(корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких 

нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, у 

звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника 

податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами «а» – «в» цього підпункту, визнаються 

неконтрольованими. 

Господарською операцією 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, зокрема, але не виключно, операції 

з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових 

матеріальних і нематеріальних активів (п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу). 

Відповідно до п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені 

підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, 

якщо одночасно виконуються такі умови: 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 

обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий 

(звітний) рік; 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) 

за відповідний податковий (звітний) рік. 

Таким чином, якщо операція з продажу цінних паперів нерезиденту підпадатиме під вказані 

критерії, то вона визнаватиметься контрольованою. 

 


