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Нові правила оподаткування електронних послуг,
які постачаються нерезидентами на території України

1 Нерезиденти, на яких поширюватимуться нові 
правила оподаткування

Нові правила оподаткування поширюватимуться на нерезидентів, які не мають постійного

представництва на території України, якщо одночасно виконуються наступні умови:

У такому разі 

нерезидент:

повинен 
зареєструватися 

платником ПДВ

повинен виконувати 
вимоги щодо подання 

спрощеної податкової 
декларації та сплати 

ПДВ в Україні 

(див. пункти 4-6)
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02 липня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу

України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за

виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком

на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам»

№ 1525-IX («Закон»).

Законом запроваджено оподаткування ПДВ електронних послуг, які нерезиденти постачають

фізичним особам на території України. Нові правила починають діяти з 01 січня 2022 року.

Нерезидент 
постачає фізичним 

особам так звані 
електронні послуги

(е-послуги)

(див. пункт 2)

E-послуги

Місце постачання е-
послуг – на митній 

території України 

(див. пункт 3)

Територія

загальний річний обсяг е-
послуг, які нерезидент 

постачає фізичним особам 
та місце постачання яких 
розташовано на митній 

території України

>1 000 000 грн
Отримувач 

послуг

1) фізична особа 

2) ФОП неплатник 

ПДВ

NB!
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NB!
Якщо е-послуги на митній території України постачаються фізичним особам через посередника-

нерезидента, то такий посередник буде вважатися постачальником е-послуг. Відповідно, на такого

посередника будуть поширюватися нові правила оподаткування е-послуг.

Визначення е-послуг2

Під е-послугами слід розуміти послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за

допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини. Закон наводить

невичерпний перелік таких послуг, а саме:

1

2

3

4

5

6

7

8

постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та
інформації, зокрема підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу до
та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів

надання доступу до баз даних, зокрема користування пошуковими системами та
службами каталогіву мережі Інтернет

постачання електронних примірників та/або надання доступу до аудіовізуальних творів на
замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, та телевізійних
програм (каналів)

надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та
інших подібнихресурсів

постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, зокрема шляхом
надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання
онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з її мінімальною

участю)

надання хмарних послуг в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів
зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних
обчислень

постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне
обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання

надання рекламних послуг та рекламного простору в мережі Інтернет, мобільних
додатках та інших електроннихресурсах
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NB! Водночас не будуть вважатися е-послугами:

1

2

3

4

5

6

постачання товарів/послуг, замовлення (бронювання) яких здійснюється через
мережу Інтернет, за допомогою мобільних додатків та інших електронних ресурсів, а
фактичне постачання здійснюється без використання мережі Інтернет

постачання товарів/послуг, які включають електронні послуги, якщо вартість
електроннихпослуг включена до загальноївартості таких товарів/послуг

постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, якщо мережа
Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем

постачання примірників творів у галузі науки, літератури та мистецтва на
матеріальнихносіях

надання консультаційних послуг електронною поштою

надання послуг з доступу до мережі Інтернет
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3 Визначення місця постачання е-послуг

Місцем постачання е-послуг є місцезнаходження отримувача послуг. Водночас місцезнаходження 

отримувача електронних послуг визначається:

кодом країни SIM-

картки, 

використаної 

отримувачем е-

послуг

місцезнаходженням 

провайдера 

телекомунікацій, 

послугами якого 

користувався отримувач 
в процесі отримання е-

послуг

місцезнаходженням 

пристрою, яке 

визначається за його IP-

адресою, чи інших 

засобів зв’язку, які 
використовувалися 

отримувачем е-послуг

платіжною адресою 

або місцем ведення 

банківського рахунку, 

через який 

здійснювалася 
оплата е-послуг

відомостями про 

місце проживання, 

наданими 

отримувачем е-

послуг

Якщо в договорі в ідсутня інформація, що отримувачем е-послуг є суб’єкт господарювання, то вважається, що така послуга

отримана фізичною особою, в тому числі ФОП-неплатникомПДВ.
NB!

для фізичної особи, зареєстрованої як 
суб’єкт господарювання – за місцем її 
реєстрації як суб’єкта господарювання

для фізичної особи, не зареєстрованої 
як суб’єкт господарювання – за місцем 
фактичного місцезнаходження, яке 

визначається за:
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4 Реєстрація нерезидента платником ПДВ
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Заява

Для реєстрації 

платником ПДВ, 

нерезиденту 

необхідно подати 

в ідповідну заяву 
ДПС України

31 березня

Така заява 

подається в 

електронній формі 

до 31 березня 

календарного року, 
наступного за 

роком, у якому –

1 000 000 грн

– нерезидент 

досяг 

передбаченого 

обсягу 

постачання      
е-послуг (1 000 

000 грн)

Тобто, за загальним 

правилом нерезиденти, 

які в 2022 році 

перевищили ліміт 

постачання, зобов’язані 
зареєструватися 

платниками ПДВ до 31 

березня 2023 року

(!) 31 березня 

2023 року

5 Подання спрощеної декларації з ПДВ

Якщо нерезидент 

здійснював постачання     

е-послуг у 2021 році, у разі 

перевищення ним ліміту 

постачання він 
зобов’язаний 

зареєструватися 

платником ПДВ вже до 31 

березня 2022 року

(!) 31 березня 

2022 року

Закон передбачає можливість нерезидента добровільно зареєструватися платником ПДВ.NB!

повинен щоквартально 
складати в електронній 

формі спрощену 

декларацію з ПДВ

Звітний період

повинен виконувати цей обов’язок 
незалежно від того, постачав він 
фактично е-послуги чи ні, та чи 

підпадає постачання таких е-послуг під 
звільнення з ПДВ, чи ні

Обов’язок

повинен подавати її ДПС України 
через спеціальне портальне 

рішення протягом 40 календарних 

днів

Строк

заповнює декларації державною 
або англійською мовою

Мова

Якщо нерезидент зареєстрований як платник ПДВ:

6 Оподаткування е-послуг

База оподаткування 

операцій з постачання 

нерезидентом е-

послуг визначається, 

виходячи з вартості 
таких послуг

Ставка ПДВ встановлена 

на рівні 20% бази 

оподаткування та 

додається до ціни            

е-послуг

База оподаткування і 

сума податку 

визначаються в 

іноземній валюті (євро 

або долар США)

Перерахування ПДВ 

до бюджету 

здійснюється в 

іноземній валюті 

(євро або долар 
США)

Якщо е-послуги звільнені 

від оподаткування ПДВ в 

силу інших норм 

Податкового кодексу 

України, ПДВ не додається 
до вартості е-послуг
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7 Без права на податковий кредит

1

Закон встановлює, що нерезидент, зареєстрований як платник ПДВ:

2

Не
складає 

податкові 

накладні на 

операції з 

постачання е-

послуг

Не
здійснює 

формування 

податкового 

кредиту з ПДВ

8 Відповідальність
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Ваші ключові контакти:

Марина Шулик
Старший юрист

+380 93 677 0552

maryna.shulyk@kinstellar.com

Ілля Свердлов
Партнер, керівник практики 

податкового права

+380 67 245 4048 

illya.sverdlov@kinstellar.com

Здійснення нерезидентом діяльності з постачання на митній

території України е-послуг фізичним особам, в тому числі

ФОП-неплатникам ПДВ без реєстрації платником ПДВ,

тягне за собою накладення штрафу на такого нерезидента у

розмірі 30 мінімальних заробітних плат, встановлених

законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2022 році –

195 000 грн.)
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