ГУ ДПС У М.КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.05.2021 р. № 1867/ІПК/26-15-04-03-11

від

Головне
управління
ДПС
у
м. Києві
розглянуло
звернення
щодо нотаріально засвідченої копії перекладу з
копії довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою
укладено міжнародний договір України та, керуючись статтею 52
Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755–VI (із змінами і
доповненнями) (далі – Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє
наступне.
Як зазначено у зверненні, в платника виникла практична необхідність
отримання індивідуальної податкової консультації, яка полягає в правильності
застосування ст. 103 Кодексу, а саме: чи є підставою для звільнення
(зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України
нотаріально засвідчена копія перекладу з копії довідки, яка підтверджує, що
нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір
України.
Пунктом 103.2 ст. 103 Кодексу, яким встановлено порядок застосування
міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування
стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів
нерезидентів із джерелом їх походження з України, визначено, що особа
(податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від
оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним
міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо
такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником)
доходу (якщо відповідна умова передбачена міжнародним договором) і є
резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.
Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від
оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється
тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа,
який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту
103.4 Кодексу.
Відповідно до п. 103.4 ст. 103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання

нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і
103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи,
довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент
є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним
договором України.
Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної
країни, визначеним міжнародним договором України, за формою,
затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути
належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства
України (п. 103.5 ст. 103 Кодексу).
Відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є
українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя на всій території України.
Проте переклад довідки, що підтверджує резидентський статус нерезидента,
для застосування переваг міжнародного договору про уникнення подвійного
оподаткування не має такої ж юридичної сили, як її оригінал. Автентичність
копії довідки (достовірність, відповідність її оригіналові) має бути засвідчено.
Зокрема, ст. 79 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-ХІІ «Про
нотаріат» (із змінами і доповненнями) передбачає засвідчення вірності
перекладу.
Нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо
він знає відповідні мови.
Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути
зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.
Отже, підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із
джерелом їх походження з України є надання нерезидентом довідки (або її
нотаріально засвідченої копії), виданої компетентним органом відповідної
країни (за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної
країни), яка відповідає зазначеним у п. 103.5 ст. 103 Кодексу вимогам щодо
легалізації та перекладу на українську мову офіційних документів, виданих

іноземними компетентними
законодавством України.

органами,

у

порядку,

встановленому

В доповнення до викладеного у даній індивідуальній податковій консультації
ДПС інформує.
Згідно з п.п. 112.8.2 п. 112.8 ст. 112 Кодексу вчинення діяння (дії або
бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до індивідуальної податкової
консультації, наданої такому платнику податків у паперовій або електронній
формі, за умови, що така консультація зареєстрована в єдиному реєстрі
індивідуальних податкових консультацій, є обставиною, що звільняє від
фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та
порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено
на контролюючі органи.
Разом з тим платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до
податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового
зобов’язання, визначеного Кодексом (п. 53.1 ст. 53 Кодексу).
Пунктом 52.2 ст. 52 Кодексу визначено, що індивідуальна податкова
консультація має індивідуальний характер і може використовуватися
виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

