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Фізична особа має право на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України 

Відповідно до підпунктів 170.11.1 та 170.11.2 п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо джерело виплат будь-

яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального 

річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну 

податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою, визначеною у 

п.167.1 ст.167 ПКУ, крім доходів, визначених п.п.167.5.4 п.167.5 ст.167 ПКУ, які оподатковуються 

за ставкою, визначеною п.п.167.5.4 п.167.5 ст.167 ПКУ. 

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового 

зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за 

зазначеними підставами у річній податковій декларації. 

Згідно з п.13.3 ст.13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою – резидентом з джерел походження 

за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім 

доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПКУ чи 

міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Пунктом 13.4 ст.13 ПКУ встановлено, що суми податків та зборів, сплачені за межами України, 

зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ. 

Відповідно до п.13.5 ст.13 ПКУ для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених 

за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується 

такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого 

податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає 

легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо 

інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. 

Отже, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами 

України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати довідку від 

державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти 

такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт 

оподаткування. 

Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній 

дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами 

України. 

З 1 липня 2018 року запроваджуються нові марки акцизного податку для тютюнових виробів 

Кабінет Міністрів України постановою від 04 квітня 2018 року №257 «Деякі питання маркування 

тютюнових виробів» затвердив нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів 

вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок). 

Марки акцизного податку нового зразка запроваджуються з 1 липня 2018 року. 

Крім цього, внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 

податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N1251 та зразків марок акцизного податку для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року N296 "Деякі питання 

запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів". 

Сумські митники затримали контрабандиста - наркомана 



Сумські митники разом з працівниками управління внутрішньої безпеки ДФС Сумщини та  

Служби безпеки України в  Сумській області на українсько-російському кордоні затримали 

правопорушника з наркотичними засобами.   

Сьогодні зранку, при спробі перетину кордону на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ», 

сумські митники зупинили легковий автомобіль. Власником його є громадянин України. Під час 

візуального огляду авто та усного опитування правопорушник помітно нервував та намагався 

позбутися трьох пакетиків з білою речовиною, які були приховані в його особистих речах. 

Зі слів правопорушника, то є амфетамін для власного вживання. Знахідку вилучено і відправлено 

на експертизу. 

 Дану  речовину заборонено до переміщення через митний кордон України у відповідності до 

постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000  №770.  

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 483 Митного 

кодексу України. 

Сума доходу, отриманого фізичною особою – резидентом від продажу рухомого майна один 

раз протягом року військовим збором не оподатковується 

Конотопська ОДПІ нагадує, що відповідно до пп. 1.1 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками 

військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, зокрема, фізична особа – резидент, яка 

отримує доходи з джерела їх походження в Україні. 

Згідно з пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є 

доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до 

якого згідно з пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включається частина доходів від операцій з майном, 

розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 173 ПКУ. 

Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2    п. 16¹ підрозділу 10 

розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX ПКУ). 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, 

встановленому ст. 168 ПКУ. 

Отже, оскільки об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід фізичної особи – резидента, до якого включається частина доходу від 

операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 173 ПКУ, то сума такого 

доходу оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 %. 

Водночас, не є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, отримана фізичною 

особою – резидентом від операцій з продажу рухомого майна відповідно до п. 173.2 ст. 173 ПКУ, 

тобто не оподатковується військовим збором дохід, отриманий фізичною особою – резидентом від 

продажу рухомого майна один раз протягом звітного року. 
За січень – квітень  2018 року  до зведеного бюджету надійшло більше  425 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ за січень – квітень  2018 року  до зведеного бюджету забезпечено надходження 

425,1 млн. грн, чим на 78,1 млн. грн., або 22,5 відс. перевищено показники січня - квітня 2017 року. До 

державного бюджету протягом січня - квітня 2018 року забезпечені надходження на загальну суму 

175,1 млн. грн, що більше минулорічних надходжень за аналогічний період на 36,5 млн. грн., місцеві 

бюджети отримали для своїх потреб 250 млн. грн., чим перевищені минулорічні збори на 41,6 млн. грн» - 

повідомив Юрій Чеботарьов, в.о. начальника Конотопської ОДПІ. 

«Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 173,5 млн. 

гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 39,9 млн. гривень.  

Майже у півтора рази, в порівнянні з січнем – квітнем минулого року, збільшені надходження по податку 

на додану вартість, які в цьому році склали 93,7 млн. грн., (перевищення - 26,7 млн. грн), що підтверджує 

важливість вказаного податку для забезпечення економічної стабільності держави та необхідності 

запровадження змін сплати такого податку, які відбулися в 2017 році. Надходження податку на доходи 

фізичних осіб  склали 212,9 млн. грн., що на 36,5 млн. грн. більше надходжень січня - квітня 2017 року, що 

також є значним ресурсом для підтримання діяльності місцевих громад»- підсумував Юрій Чеботарьов. 

 

 


