Увага! Отримали іноземні доходи – подайте декларацію!

Мар’їнське управління ГУ ДПС у Донецькій області нагадує, що п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст.
14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено: до доходу, отриманого з
джерел за межами України, відносять будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому
числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи
проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину,
подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за
цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду
(користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад
транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від
продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних
активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких
видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних
контролюючим органам.

Отже, якщо джерело виплати доходів є іноземним, суму такого доходу слід включити
до річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі –
ПДФО), який отримував такі доходи. У цьому випадку такий платник ПДФО
зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (п.п.
170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ).

Такий дохід оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за
ставкою 1,5 %.

Річна податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація), одержані
протягом 2019 року, подається до територіального органу податкової служби за своєю
податковою адресою (місцем проживання). Граничний термін подання Декларації за
2019 рік – 30 червня 2020 року.

Водночас, відповідно до п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ платник ПДФО має право
зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за
кордоном, за нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України. Платник ПДФО має визначити суму такого зменшення за
зазначеними підставами в річній податковій декларації. Проте таке зменшення є
можливим лише за умови отримання від уповноваженого державного органу країни
іноземної юрисдикції, в якій одержано дохід, довідки про суму сплаченого податку та
збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Довідка повинна бути належним
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чином легалізована, якщо іншого не передбачено чинними міжнародними договорами
України.
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