Декларуємо іноземні доходи, отримані в 2015 році  
Якщо громадянин отримав в 2015 році доходи за межами України, то він зобов’язаний подати річну податкову декларацію, задекларувати дохід та сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до 1 травня, крім випадків, передбачених розділом ІV Податкового кодексу. Відтак фізична особа зобов’язана самостійно, до 1 серпня, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації. 
Податковий кодекс дає визначення доходу, отриманого резидентами із джерел за межами України, – у тому числі від будь-яких видів їхньої діяльності за межами митної території нашої країни, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів. Це стосується і доходів від продажу майна, розташованого за межами України, доходів від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інших доходів від будь-яких видів діяльності за межами митної території України. 
Платник податку може зменшити суму річного податку на доходи фізичних осіб на суму податку, яка була сплачена за кордоном, у разі якщо це передбачено міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 
Для отримання права на зарахування сплачених податків громадянин повинен надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. 
Відповідно до податкового законодавства, під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривнях за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів. Особою, відповідальною за сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку. Також, у разі неподання в установлений строк податкової декларації такий платник несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами України. 
У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 ПКУ (про усунення подвійного оподаткування), такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, що настає за звітним. 
Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. 
Отже, фізична особа-резидент у разі отримання у 2015 році будь-яких доходів з джерел за межами України зобов’язана до 1 травня 2016 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи і сплатити до 1 серпня поточного року податок на доходи фізичних осіб за ставками 15 (20)% (залежно від бази оподаткування) та військовий збір за ставкою 1,5%. 
Порядок оподаткування іноземних доходів регламентується п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України. 


