
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ 

від 10.06.2021 р. № 2372/ІПК/99-00-21-03-02-06 
Державна податкова служба України розглянула звернення                   щодо 

податкових наслідків з ПДВ та податку на доходи 

нерезидента при перерахуванні підприємством компенсації нерезиденту за 

понесені витрати, пов’язані зі страхуванням, та виплаті нерезиденту винагороди 

у рамках агентського договору і, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє. 

Як зазначено у зверненні, підприємство укладає із нерезидентом – засновником 

підприємства агентський договір на здійснення страхування підприємства 

іноземною страховою компанією. 

Відповідно до умов такого агентського договору нерезидент від свого імені та за 

рахунок підприємства укладає договір страхування з іноземною страховою 

компанією.  

Згідно з договором страхування особою, яка підлягає страхуванню від ризиків є 

підприємство, а бенефіціарним отримувачем страхових виплат при настанні 

страхового випадку є нерезидент. 

Крім того умовами агентського договору передбачено, що у разі настання 

страхового випадку та отримання страхових виплат від іноземної страхової 

компанії, нерезидент зобов’язаний перерахувати такі страхові виплати на 

рахунок підприємства, а підприємство у свою чергу зобов’язане компенсувати 

нерезиденту усі документально підтверджені витрати, пов’язані із укладенням 

договору страхування (комісії банку, консультаційні послуги та інші витрати, які 

виникають у процесі здійснення страхування підприємства). 

Також умовами агентського договору передбачено виплату підприємством 

винагороди нерезиденту у розмірі 1 відс. від суми понесених витрат. 

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються 

нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ). 

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються 

у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому 

іншими законами. 

Пунктом 44.1 статті 44 розділу ІІ ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування 

платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, 

пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових 

зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою 

податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, 

митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що 

визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу ІІ ПКУ. 



При цьому фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що 

використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського 

обліку (частина 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі − Закон № 

996)). 

Отже, платники податків при визначенні порядку оподаткування здійснюваних 

ними операцій повинні керуватися одним із основних принципів 

бухгалтерського обліку − превалювання сутності над формою (операції 

обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної 

форми (стаття 4 Закону № 996)). Для цілей податкового обліку беруться до уваги 

економічні наслідки, створені господарськими операціями, а не особливості 

оформлення таких операцій. 

Основні засади господарювання в Україні і господарські відносини, що 

виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 

суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання регулюються Господарським кодексом 

України (далі – ГКУ). 

Правила комерційного посередництва (агентські відносини) у сфері 

господарювання визначено статтями 295 – 305 ГКУ. 

Частиною першою статті 295 ГКУ визначено, що комерційне посередництво 

(агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні 

комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними 

господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під 

контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. 

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується 

надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні 

угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього 

суб'єкта і за його рахунок (частина перша статті 297 ГКУ). 

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську 

винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, 

якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором. Агентська 

винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за 

угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено 

договором сторін (частини перша і друга статті 301 ГКУ). 

Щодо оподаткування ПДВ 

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 

розділу XX ПКУ. 

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом 

оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, 

місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на 

митній території України. 

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, 

місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника 

або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання 

відповідних послуг. 



Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 

статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 

186 розділу V ПКУ). 

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо 

залежить від місця їх постачання. 

Особливості оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, визначено у статях 

180 і 208 розділу V ПКУ. Згідно з пунктом 180.2 статті 180 розділу V ПКУ 

особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі 

постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце 

постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач 

послуг. 

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 розділу V ПКУ отримувач послуг, що 

постачаються нерезидентами, та місце постачання яких розташоване на митній 

території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу 

оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 розділу V ПКУ. 

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою 

оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням 

податків та зборів, за винятком ПДВ, що включаються до ціни постачання 

відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну 

валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату 

виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів 

без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі 

послуги без урахування податку (пункт 190.2 статті 190 розділу V ПКУ). 

 При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному статтею 

201 розділу V ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми 

нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до 

податкового кредиту у встановленому порядку. 

Така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН. 

Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова 

накладна не складається. Форма розрахунку податкових зобов'язань такого 

отримувача послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 208.4 

статті 208 розділу V ПКУ). 

Пунктом 208.5 статті 208 розділу V ПКУ визначено, що отримувач послуг 

прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил розділу V 

ПКУ щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до 

відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. 

Отже, отримувач послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, є податковим агентом такого нерезидента та, зокрема 

відповідальною особою у частині нарахування та сплати податку до бюджету за 

такою операцією. 

Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ та інших нормативно-

правових актів, зазначених вище, опису питання і фактичних обставин, наявних 

у зверненні, ДПС повідомляє, що у разі, якщо зазначені у зверненні послуги 

відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 



розділу V ПКУ, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких 

послуг буде місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт 

господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи 

переважного його проживання. Оскільки отримувачем таких послуг є 

підприємство, то операція нерезидента з постачання таких послуг підприємству 

буде об’єктом оподаткування ПДВ і, відповідно, зазначена у зверненні 

компенсація та винагорода включатиметься до бази оподаткування ПДВ. 

Якщо зазначені у зверненні послуги не відносяться до категорії послуг, 

перерахованих у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, то для цілей 

оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг буде місце реєстрації їх 

постачальника. Оскільки постачальником таких послуг є нерезидент, то 

операція нерезидента з постачання таких послуг підприємству не буде об’єктом 

оподаткування ПДВ. 

З питання віднесення зазначених у зверненні послуг до тієї чи іншої категорії 

послуг ДПС рекомендує звернутися до Міністерства економіки України та/або 

ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 

систем», яке є розробником Державного класифікатора продукції та послуг, за 

адресою: 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6. 

Щодо оподаткування податком на доходи нерезидента 

Згідно з положеннями підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ 

резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить 

незалежну професійну діяльність, або суб'єкт господарювання (юридична особа 

чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, 

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 (у тому числі на рахунки 

нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких 

доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 вказаного пункту, за ставкою в розмірі 

15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 

вказаного пункту) їх суми та за їх рахунок, що 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. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів 

нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на 

території України. 

Перелік таких доходів визначено підпунктом 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 

розділу ІІІ ПКУ. 

Зокрема до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з 

України, відноситься) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана 

від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів щодо 

брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом на 

території України на користь резидентів (підпункт «з» підпункту 141.4.1 пункту 

141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ). 

Отже, резидент, який здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним 

особи виплату у вигляді агентської винагороди за агентським договором, має 

утримати податок з такої суми за ставкою в розмірі 15 відсотків під час її 



виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів 

України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються така виплата, 

що набрали чинності. 

Відповідно до абзацу другого статті 8 Закону України від 07 березня  1996 року 

№ 85/96-ВР «Про страхування» страховий випадок - подія, передбачена 

договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої 

виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового 

відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 

Тобто страхування здійснюється для надання страхового відшкодування у разі 

настання страхового випадку. Як зазначено у зверненні у разі настання 

страхового випадку страхове відшкодування від страхової компанії нерезидент 

(агент) перераховує на рахунок підприємства. Тобто кінцевим фактичним 

отримувачем страхових виплат є підприємство (резидент України). 

Відповідно до підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ 

страховики або інші резиденти, у тому числі фізичні особи - підприємці, фізичні 

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб'єкти 

господарювання (юридичні особи чи фізичні особи - підприємці), які обрали 

спрощену систему оподаткування, інший нерезидент, який провадить 

господарську діяльність через постійне представництво, які здійснюють страхові 

платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові 

відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у 

тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані 

оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином: 

у межах договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати 

(страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, 

а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів 

«Зелена карта», а також за договорами страхування пасажирських перевезень 

цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків; 

у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові 

виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім 

ризиків, зазначених в абзаці другому цього підпункту, - за ставкою 4 відсотки 

суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення 

перерахування такої суми; 

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику 

безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг 

фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим 

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових 

брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, 

підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг 

фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим 

зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів 

перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків; 



в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - 

за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у 

момент здійснення перерахування таких виплат. 

Таким чином, страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові 

виплати (страхові відшкодування), що здійснюються резидентами на користь 

нерезидентів, оподатковуються у порядку визначеному підпунктом 141.4.5 

пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ ПКУ. 

Слід зазначити, що оподаткування доходів нерезидента за агентським договором 

щодо укладення договору страхування слід розглядати за кожною конкретною 

операцією з урахуванням умов агентського договору та договору страхування, 

умов здійснення страхових виплат та усіх первинних документів, оформленням 

яких вони супроводжувались. Інформації, наявної у звереннні, недостатньо для 

надання більш детальної відповіді на зазначені запитання. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ). 
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