
Repubblica e Cantone Ticino 
   

 

1 з 3 
 
 
 
 

06.07.2022 
 

Дозвіл S та податки – Поширені питання 
 

 
 
1. Чи повинні особи, які отримали дозвіл S, зареєструватися як платники 

податків? 
 
Особи, які отримали дозвіл S та здійснюють незалежну економічну діяльність, повинні 
зареєструватися як платники податків, тому що мають сплачувати стандартний податок 
(imposta ordinaria). 
 
Особи, які отримали дозвіл S та здійснюють економічну діяльність як наймані 
працівники, мають сплачувати податок, що стягується з джерела платежу (imposta alla 
fonte). Якщо особа повинна сплачувати додатковий стандартний податок (imposta 
ordinaria ulteriore) (наприклад,якщо її  прибуток до стягнення податків перевищує 
120 тис. CHF), таку особу до реєстру платників податків має внести компетентна 
податкова інспекція 
Внесення до реєстру платників податків тих осіб, що отримали дозвіл S, але не 
здійснюють економічної діяльності, розглядається у кожному випадку окремо. Як 
правило, туди вносять осіб, що отримали дозвіл S та потребують продовження 
тимчасового права на перебування. У таких випадках можна вважати, що особа має 
намір оселитися в кантоні Тічино на тривалий час1. 
 
 
2. Чи повинні особи, які отримали дозвіл S та роботу у роботодавця-резидента 

Швейцарії, платити податки у Швейцарії/Тічино? 
 
Особи, які мають дозвіл S та здійснюють економічну діяльність як наймані працівники, 
мають сплачувати податок,який стягується  з джерела платежу (imposta alla fonte). 
 
Варто пам’ятати, що особи, які несуть зобов’язання зі сплати податку, стягуваного з 
джерела платежу, оподатковуються за стандартною додатковою процедурою у 
випадках, якщо їхній прибуток до сплати податків перевищує 120 тис. CHF на рік або 

                                                 
1 Податковим законодавством Швейцарії та кантону Тічино передбачено, у цілому, що платник податків 
має сплачувати податок у необмеженому розмірі в одному місці, переважно там, де згідно зі ст. 3, п. 1 
Федерального закону про пряме оподаткування (LIFD) та ст. 2, п. 1 закону про оподаткування кантону 
Тічино (LT) фізична особа фактично мешкає (т. зв. domicilio) або зареєстрована з метою сплати податків 
(т. зв. dimora fiscale) на території Швейцарії. Особа має податковий доміциль (domicilio fiscale) у 
Швейцарії, якщо вона мешкає за певною адресою та має намір там жити тривалий час, або якщо за 
федеральним законодавством вона має там якийсь особливий законний доміциль. Згідно зі ст. 3, п. 2 
LIFD та ст. 2, п. 3 LT, реєстрація з метою сплати податків (dimora fiscale) у Швейцарії надається тоді, коли 
особа мешкає там безперервно близько принаймні 30 днів, здійснюючи при цьому економічну діяльність, 
або 90 днів, не здійснюючи такої діяльності. 
Якщо платник податків має зобов’язання зі сплати податків також за межами Швейцарії – як-от в Україні, – 
щодо нього починають діяти правила зі ст. 4 Конвенції між Федеральною радою Швейцарії та Урядом 
України про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на прибуток та спадщину (CDI 
Svizzera-Ucraina), які віддають перевагу зв’язкам між платником та радше однією державою, ніж іншою 
(так звані правила «розриву зв’язку», або tie-breaker rules). 
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якщо вони отримують грошові надходження, що не підлягають стягненню з джерела 
платежу. 
 
 
3. Чи повинні особи, які отримали дозвіл S та мають роботу у роботодавця-

резидента України, платити податки у Швейцарії/Тічино? 
 
Відповідно до ст. 15 у зв’язку зі ст. 4 Конвенції між Федеральною радою Швейцарії та 
Урядом України про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на 
прибуток та спадщину (CDI Svizzera-Ucraina), залежно від обставин, особи з дозволом 
S мають платити податки в нашому кантоні. 
 
Потрібну інформацію можна отримати у компетентній податковій інспекції (https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-
siamo/uffici-circondariali-di-tassazione). 
 
 
4. Чи повинні особи, які отримали дозвіл S та здійснюють незалежну економічну 

діяльність, платити податки у Швейцарії/Тічино? 
 
Особи, що мають дозвіл S та здійснюють незалежну економічну діяльність, маючи 
постійне місце проживання або стабільну організацію в Тічино, мають платити 
стандартний податок до скарбниці нашого кантону (див. ст. 7 CDI Svizzera-Ucraina). 
 
 

5. Як оподатковуються компенсації родинам, що приймають осіб, які отримали 
дозвіл S? 

 
Згідно з рішенням Національної ради Швейцарії тим, хто надав біженцям окремі житлові 
приміщення, які відповідають критеріям придатності для мешкання та потребам 
прибулих осіб, надається орендна платня. У таких обставинах компенсація, сплачувана 
державою за надання в розпорядження незалежного житлового приміщення особам з 
дозволом S, підлягає стандартному оподаткуванню як прибуток від нерухомості. 
 
Детальніше можна дізнатися з публікації CdS 14.04.2022 (https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-
comunicato/?NEWS_ID=205897&cHash=ea05dfa8866b6d5a65b0719e593878c) 
 
 

6. Чи повинні родини, які приймають осіб, що отримали дозвіл S, декларувати 
орендну платню? 

 
Платники податків, які надають у розпорядження осіб з дозволом S незалежні житлові 
приміщення безкоштовно (тобто не отримуючи жодних компенсацій), не повинні 
декларувати орендну платню як свій прибуток. У такому випадку, згідно із 
законодавством стосовно угод про безоплатне користування майном2, податок з 

                                                 
2 Згідно зі ст. 305 Швейцарського кодексу права зобов’язань (CO), угода про безоплатне 
користування майном є угодою, згідно з якою одна сторона (комодант) зобов’язується 
дозволити іншій стороні (комодатарію) безоплатно користуватися якимсь майном, тоді як 
комодатарій зобов’язується повернути таке майно після користування. 

https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/uffici-circondariali-di-tassazione
https://www4.ti.ch/dfe/dc/chi-siamo/uffici-circondariali-di-tassazione
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=205897&cHash=ea05dfa8866b6d5a65b0719e593878c
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=205897&cHash=ea05dfa8866b6d5a65b0719e593878c
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орендної платні лягає на комодатарія – особи, яка отримала майно в безоплатне 
користування. 
 
Платники податків, які надають приміщення для спільного житлового користування з 
особами, що мають дозвіл S, зобов’язані натомість показувати у своїх прибутках 
орендну платню у повному розмірі, без можливості отримати відповідну знижку. 
 
 

7. Чи можуть родини, які допомагають в утриманні осіб з дозволом S, 
претендувати на податкові знижки? 

 
Родини, які на волонтерських засадах допомагають в утриманні осіб з дозволом S, не 
мають права претендувати на податкові знижки. Однак, добровільні пожертви до 
швейцарських доброчинних асоціацій, які звільнені від сплати податків та надають 
допомогу постраждалим від війни, можна у встановленому порядку вирахувати із суми 
оподатковуваного прибутку (див. ст.ст. 32c LT та 33a LIFD). 
 
 
Цей документ було також перекладено українською. У разі виявлення розбіжностей 
пріоритет має версія італійською мовою. 
 
Відповіді на поширені питання загального характеру стосуються найпоширеніших 
випадків. Оцінка кожного окремого випадку залежить від відповідних обставин. Варто 
пам’ятати, що цей документ регулярно оновлюється залежно від перебігу 
військового конфлікту в Україні. 
 
 
Детальніше про статус захисту S можна прочитати на сайті www.ti.ch/ucraina.  
 
 

http://www.ti.ch/ucraina

