
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 

14.04.2021 р. № 1528/ІПК/99-00-04-03-03-05 

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу 

України (далі – ПКУ), розглянула звернення …від … щодо сплати податку на 

доходи фізичних осіб юридичною особою до відповідних бюджетів за 

підрозділи, не уповноважені нараховувати та перераховувати такий податок за 

працівників цих підрозділів, та в межах компетенції повідомляє. 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи 

фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, 

встановленому статті 168 ПКУ. 

Згідно з підпунктом 168.4.1 пункту 168.4 статті 168 ПКУ податок, утриманий 

з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з 

Бюджетним кодексом України. 

Частиною другою статті 64 Бюджетного кодексу України визначено, що 

податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацом п'ятим 

цієї частини статті), який сплачується (перераховується) податковим агентом 

- юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим 

підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, 

зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням 

(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 

виплачуються фізичній особі. 

Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь 

фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за 

місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.  

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати 

(сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений 

підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок 

на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, 

перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого 

відокремленого підрозділу (підпункт 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ). 



Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не 

уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, 

відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і 

сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм 

місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів 

для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) 

суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за 

місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а у випадках, передбачених 

Кодексом, – за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток 

(паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) (підпункт 168.4.4 

пункту 168.4 статті 168 ПКУ). 

Згідно з пунктом 63.3 статті 63ПКУз метою проведення податкового контролю 

платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих 

органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за 

місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого 

майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або 

через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку), у Порядку 

встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  29.12.2011 за № 1562/20300 , 

«Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів». 

Враховуючи викладене, якщо платник податків – юридична особа має об’єкти, 

через які провадиться діяльність в різних районах, в яких працюють та 

отримують заробітну плату наймані працівники, то платники податку 

зобов’язані стати на облік як платник окремих видів податків та 

перераховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді 

заробітної плати до відповідного бюджету за місцем знаходження 

(розташування) таких об’єктів (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в 

органах Державної казначейської служби. 

При цьому підпунктом 168.4.7 пункту 168.4 статті 168 ПКУ передбачено, що 

відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до 

відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, 

що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід. 



Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова 

консультація має індивідуальний характер і може використовуватися 

виключно платником податків, якому надано таку консультацію. 
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