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ПРАКТИЧНИЙ АНАЛ13 ПРОБЛЕМИ УСУНЕННЯ ПОДВ1ЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ
ТРУДОВ1Й М1ГРАЦП ГРОМАДЯН УКРА1НИ В РЕСПУБЛ1КУ ПОЛЬЩА.
Ю. С. Наумович
У зв'язку з економ1чною кризою та в1Йськовими Д1ями на сход| краТни, коли р1вень
як1сного життя в УкраТн! падае, багато украТнц1В шукають кращоТдол! на зароб1тках за кордоном.
Лщером серед краТн в яких працевлаштовуються громадяни УкраТни е Республка Польща. Так,
наприклад, значно зросли обсяги працевлаштування украТнц1в у Польщ|, яка е на другому м!сц|
п1сля Роем краТною призначення прац1вниюв-м1грант1в з УкраТни. Якщо в 2013 р. польсью
працедавц! повщомили М1сцев1 органи влади про працевлаштування 134 тис. сезонних
прац1вник1в з УкраТни (до 6 М1сяц1в протягом року), то в 2014 р. таких повщомлень було вже
359 тис., тобто майже втрич! бтьше.
Дана стаття е спробою теоретичного та практичного анал1зу проблеми визначення та
застосування в Украи-н термту «податковий резидент УкраТни» при уникнены-усунены
подв1Йного оподаткування у правовщносинах м1ж УкраТною та Польщею, що виникае у зв'язку
з трудовою М1грац1ею украшав до Польщ|, а також сплати податюв при працевлаштуванн! за
кордоном громадян УкраТни.
Розглядаючи дане питания необхщно проанал1зувати положения Конвенцм М1Ж
Урядом УкраТни та Урядом Республки Польща «Про уникнення подвмного оподаткування
доход1в I майна та попередження податкових ухилень» дата пщписання - 12.01.1993, дата
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набуття чинносп для УкраТни - 11.03.1994, яка в силу положень пункту 3.2. статп 3 Податкового
кодексу УкраТни мае вищу юридичну силу в даних правовщносинах («Якщо м1жнародним
договором, згода на обов'язковють якого надана Верховною Радою УкраТни, встановлено мин
правила, ыж Т1, що передбачеы цим Кодексом, застосовуються правила м1жнародного
договору».)
Статтею 1 вищенаведеноТ Конвенцм визначено, що ця Конвенц1я буде застосовуватись
до оаб, яю е резидентами одно! або обох Догов1рних Держав.
Стаття 4 Конвенцм встановлюе правили визначення резиденцм при застосуванн! ц|еТ
Конвенцп терм1н "резидент одн1еТ Догов1рноТ Держави" означае особу, яка за законодавством
Ц1Е1 Держави пщлягае оподаткуванню в нм на пщстав! мюця проживания, постмного м1сця
перебування, мкця знаходження кер1вного органу, мюця реестрацм або мшого аналопчного
критерю. Цей термм, разом з тим, не включае особу, яка пщлягае оподаткуванню в цм
Держав!, тшьки якщо ця особа одержуе доходи з джерел в цм Держав! або стосовно майна,
що в нм знаходиться. У випадку, коли вщповщно до положень пункту 1 ц|еТ статп ф1зична
особа е резидентом обох Догов1рних Держав. Пункт 2 статп 4 Конвенцм розглядае питания
подвмноТ резиденцм для ф|зичних оаб I встановлюе правила визначення держави, у яюй до
ц|еТ особи буде застосовуватись податковий режим як до резидента ц1еТ держави у рамках
застосування положень договору. Отже, у випадку, якщо ф1зична особа одночасно вважаеться
резидентом обох Догов1рних Держав, и статус вщповщно до положень Конвенцм визначаеться
у наступим посл1довност1:
a) вона (особа) вважаеться резидентом догов1рно'|' держави, де вона мае постмне
житло; якщо вона мае постмне житло в обох державах, вона вважаеться резидентом т1еТ
держави, де вона мае бтьш тюы особист! й економ1чн1 зв'язки (центр життевих 1нтерес1в);
b ) у раз!, коли держава, в яюй вона мае центр життевих мтереав, не може бути
визначена або коли вона не мае постмного житла у жоднм з держав, вона вважаеться
резидентом тшьки т1еТ держави, де вона звичайно проживае;
c) якщо вона звичайно проживае в обох державах або коли вона звичайно не
проживае в жоднм з них, вона вважаеться резидентом тшьки т1еТ держави, громадянином якоТ
вона е;
с1) якщо вона е громадянином обох держав, або коли вона не е громадянином жодноТ
з них, компетентн! органи догов1рних держав виршують це питания за взаемною згодою.
Таким чином,
там, де виникае конфл1кт М1Ж законодавствами двох держав,
вважаеться що резиденц1Я - це М1сце, де ф1зична особа мае житло I що це житло повинно бути
пост 1Йним. Якщо ф1зична особа мае постмне житло в обох догов1рних державах, тод| перевага
надаеться держав!, з якою особист! I економ1чн1 зв'язки ц1еТ особи М1ЦН1Ш1. Пщ такими зв'язками
розум1еться центр м життевих 1нтерес 1в. У раз!, якщо резиденця не може бути визначена за цим
правилом, надаються додатков! критерм: звичайне м1сце проживания I громадянство.
Якщо ф 1зична особа мае постмне житло у обох догов1рних державах, необхщно
розглянути факти для того, щоб бути впевненим, з якою 13 двох держав и особисп I економ1ЧН1
зв'язки мщн1Ш1. Розглядаються С1мейн11 соц1альн1 зв'язки особи, мзаняття, пол1тична, культурна
або мша Д1яльн 1сть, м1сце б1знесу, м1сце, з якого вона керуе своею власнютю тощо. Якщо особа,
що мае житло в однм держав!, влаштовуе 1нше житло у друпй держав!, збер1гаючи перше, той
факт, що вона збер1гае перше у середовищ!, де вона постйно проживала, працювала, де
знаходиться и С1м'я I власн1сть, може разом з мшими елементами продемонструвати, що вона
збер 1гае центр життевих 1нтерес 1в у перилй держав!.
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Держав,
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В1Н
вважаеться
резидентом
ДопжрноТ
Держави,
де
розм1щений
його
фактичний кер1вний орган.
Дана норма визначае резиденц1ю як державу, у яюй юридична або ф1зична особа
пщлягае оподаткуванню на пщстав! м м1сця проживания, постйного М1сця перебування, м1сця
знаходження кер1вного органу, мюця реестрацм або 1ншого аналопчного критер1ю.
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Держава, резидентом якоТ е особа, накладае необмежене податкове зобов'язання «повну податкову вщповщалы-нсть» - на цю особу по м всесвггньому доходу, тобто по уах
доходах 13 уах джерел, включаючи I закордоннк
Терм1н "резидент", разом з тим, не включае особу, яка пщлягае оподаткуванню в цм
Держав! лише стосовно доход1в з джерел в Ц1Й Держав! або стосовно майна, що в Н1Й
знаходиться. Таю особи користуються перевагами м1жнародного договору, тшьки якщо вони е
резидентами другоТ краТни-учасниц! такого договору.
Статус резидента в УкраТы надаеться вщповщно до положень пункту 14.1.213 статп
14 Податкового кодексу УкраТни, вщповщно до якого резиденти - це:
а) юридичн! особи та Тх вщокремлен! особи, яю утворен! та провадять свою Д1яльн1сть
в1дпов1дно до законодавства УкраТни з мкцезнаходженням як на и територм, так I за и межами;
б) дипломатичы
представництва, консульсью установи та !нш1 офщмы
представництва УкраТни за кордоном, яю мають дипломатичы привтеТ та 1мун1тет;
в) ф|зична особа - резидент - ф1зична особа, яка мае М1сце проживания в УкраТы.
У раз! якщо ф1зична особа мае М1сце проживания також в 1Иоземн1Й держав!, вона
вважаеться резидентом, якщо така особа мае мюце поспйного проживания в УкраТн!; якщо
особа мае мюце поспйного проживания також в [ноземнм держав!, вона вважаеться резидентом,
якщо мае бтьш Т1сн| особисп чи економ1чн1 зв'язки (центр життевих 1нтерес1в) в УкраТн!. У раз1
якщо державу, в яюй ф|зична особа мае центр життевих Ытереав, не можна визначити, або
якщо ф1зична особа не мае м1сця пост1йного проживания у жодн!Й з держав, вона вважаеться
резидентом, якщо перебувае в УкраТн! не менше 183 ДН1В (включаючи день приТзду та вщТзду)
протягом пер1оду або пер1од!в податкового року.
Достатньою (але не викпючною) умовою визначення м1сця знаходження центру
життевих 1нтерес1в ф|ЗичноТ особи е м1сце пост1йного проживания член1в ТТС1мгГабо и реестрацм
як суб'екта пщприемницькоТ д1яльносп.
Якщо неможливо визначити резидентський статус ф1зичноТ особи, використовуючи
попередн! положения цього пщпункту, ф1зична особа вважаеться резидентом, якщо вона е
громадянином УкраТни.
Якщо всупереч закону ф1зична особа - громадянин УкраТни мае також громадянство
1ншоТ краТни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважаеться громадянином
УкраТни, який не мае права на зал!к податюв, сплачених за кордоном, передбаченого цим
Кодексом або нормами м1жнародних угод УкраТни.
Якщо ф1зична особа е особою без громадянства I на не'Т не поширюються положения
абзац1в першого - четвертого цього пщпункту, то ТТ статус визначаеться згщно з нормами
м1жнародного права.
Достатньою пщставою для визначення особи резидентом е самоспйне визначення
нею основного мюця проживания на територм УкраТни у порядку, встановленому цим Кодексом,
або м реестрац1я як самозайнятоТ особи.
Пунктом 3 розглядаеться питания подвтноТ резиденцм для юридичних ос!б I
встановлюеться правило визначення держави, у яюй до ц1еТ особи буде застосовуватись
податковий режим як до резидента ц1еТ держави для ц1лей Конвенцм.
Отже, якщо юридична особа е резидентом обох Догов1рних Держав, вона вважаеться
резидентом шТ Догов1рноТ Держави, де розмщений ТТфактичний кер1вний орган.
ОТЖЕ, анал!3 чинного законодавства дае пщстави зробити висновки, що громадяни
УкраТни не волод1ють 1нформац!ею про наявысть Конвенци, не застосовують ТТ при сплат!
податюв, що виникпи у зв'язку з працевлаштуванням за кордоном. Законодавство у своему
систематичному тлумачення дае ч1тю формули його тлумачення.

