
 

Переклад довідки про суму сплаченого податку з доходів фізичних осіб  

фізичною особою , яка отримала іноземний дохід 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє платників 

податків, що  порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п. 170.11 

ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ), згідно з п.п. 170.11.1 якого 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, 

та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ, крім доходів, 

визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, що оподатковуються за ставкою, 

визначеною п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, крім прибутку від операцій з 

інвестиційними активами, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.2 

ст. 170 ПКУ, та крім прибутку контрольованих іноземних компаній, що 

оподатковується в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ (п. 170.13 ст. 

170 ПКУ набирає чинності з 01.01.2021). 

Відповідно до п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 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 про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація).  

Також у разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів 

щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним 

податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 ПКУ, такий 

платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою 

адресою заяву про перенесення строку подання податкової 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. 

Так,згідно з 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 (далі – 

Довідка). Зазначена Довідка підлягає легалізації у відповідній країні, 
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відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України. 

Звертаємо увагу, що абзацом другим частини першої ст. 4 Закону України 

від 03 липня 2012 року № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» 

(далі – Закон № 5029) визначено, що основи державної мовної політики 

визначаються Конституцією України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР із 

змінами та доповненнями (далі – Конституція), а порядок застосування мов в 

Україні – Законом № 5029. 

Відповідно до ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є 

українська мова.  

Так, частиною другою ст. 6 Закону № 5029 визначено, що українська 

мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України 

при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової 

влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах 

в межах і порядку, що визначаються Законом № 5029. 

А статтею 11 Закону № 5029 встановлено, що основною мовою роботи, 

діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є державна мова.  

Згідно з п.п. 19 прим. 1.1.2 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 ПКУ до 

повноважень (функцій) контролюючого органу відноситься, зокрема, контроль 

за своєчасністю подання платниками податків передбаченої законом звітності 

(декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і 

сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати податків, зборів, платежів. 

Враховуючи викладене, оскільки українська мова як державна мова 

обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні 

повноважень органами виконавчої влади, то фізична особа, яка одержала 

іноземний дохід, для отримання права на зарахування податків та зборів, 

сплачених за межами України, надає контролюючому органу легалізовану в 

установленому порядку Довідку, яка супроводжується нотаріально засвідченим 

перекладом українською мовою. 
 

 

 

 

 

 


