Декларування доходів, одержаних в іноземній валюті
Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ повідомляє, що порядок оподаткування іноземних
доходів регламентується пунктом 170.11 статті 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010
№2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Так, відповідно до п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ, сума іноземних доходів включається до
загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний
подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та сплатити з
одержаних доходів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у гривні за валютним курсом
Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів (п.164.4
ст.164 ПКУ).
Суми податку на доходи, отримані з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами
господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні.
Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови
подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого
податку згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
У разі відсутності у платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого
ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції,
оформлених відповідно до статті 13 ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого
органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня
року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник
податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами (п.п.170.11.2 п.170.11 ст.170
ПКУ).
Сума податку з іноземного доходу платника податків – резидента, сплаченого за межами
України протягом податкового (звітного) періоду, не може перевищувати суму податку, розраховану
на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податків відповідно до
законодавства України (п.п.170.11.4 п.170.11 ст.170 ПКУ).
Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань платника такі податки,
сплачені в інших країнах (п.п.170.11.3 п.170.11 ст.170 ПКУ):
- податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;
- поштові податки;
- податки на реалізацію (продаж);
- інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або
вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.
У Декларації за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік і
визначають податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та
військового збору за ставкою 1,5%.

