
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
Оподаткування доходів нерезидентів у вигляді процентів за наданими 

кредитами/позиками 
 

ДФС своїм листом від 01.09.2017 р. № 1786/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  
висловила власну позицію щодо порядку оподаткування доходів 
нерезидентів у вигляді процентів за наданими кредитами/позиками, 
якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а враховуються у 
збільшення суми позики/кредиту або зараховуються як внесок до 
статутного капіталу позичальника.  
 
ДФС зазначило, що доходи нерезидента із джерелом їх походження з 
України у вигляді процентів підлягають оподаткуванню відповідно до 
положень п.  141.4  ст.  141  ПКУ,  незалежно від способу виплати такого 
доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення 
статутного капіталу або суми кредиту/позики. При цьому податок з 
доходів нерезидента у вигляді процентів сплачується під час 
зарахування зустрічної однорідної вимоги. 

 
Оподаткування процентів, що сплачуються на користь нерезидента (резидента Швейцарії) 
 
ДФС надала індивідуальну податкову консультацію (лист від 21.09.2017 р. № 2007/6/99-99-01-
02-02-15/ІПК) щодо оподаткування процентів, що сплачуються на користь нерезидента 
(резидента Швейцарії). 
 
Відповідно до положень Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про 
уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал, яка набрала 
чинності 26.02.2002 р. ДФС зазначила, що оподатковувати проценти, що виникають в Україні і 
виплачуються резиденту Швейцарії необхідно за максимальною ставкою, встановленою  у 
Конвенції - 10 відсотків. 
 
При цьому, країна резиденції особи, що одержує проценти, також має право на оподаткування 
таких процентів за ставками свого внутрішнього законодавства, але з урахуванням податку, 
сплаченого в країні, що є джерелом доходу. 

 
Що стосується способів застосування обмежень, то вони визначені таким чином: 
безпосереднього застосування норм Конвенції при оподаткуванні у джерела та відшкодування 
(повернення) сплаченого податку. 
 
Відповідно до першого способу резидент України, що здійснює на користь нерезидента виплату з 
доходу з джерелом його походження з України, може безпосередньо застосувати до платежів, що 

Конкуруємо інтелектом 



виплачуються, відповідну норму Конвенції. Таким чином, податок з таких платежів буде 
утриманий під час такої виплати за ставкою, зазначеною у Конвенції. Але при цьому, підставою 
для безпосереднього застосування положень Конвенції є наявність на цей момент довідки, яка 
підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладений міжнародний договір. За 
відсутності на момент виплати такої довідки нерезидент підлягає оподаткуванню відповідно до 
законодавства України без врахування положень Конвенції. 

 
Якщо податок утримано без врахування положень Конвенції (наприклад, за відсутності на 
момент виплати зазначеної вище довідки), але нерезидент має право на оподаткування доходів 
за ставками, встановленими Конвенцією, може бути застосоване відшкодування (повернення) 
сплаченого податку шляхом повернення різниці між сумою податку, яка була утримана, та 
сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору. 
 
Спрощення порядку проведення резидентами-позичальниками операцій за кредитними  
договорами / договорами позики з міжнародними фінансовими організаціями 
 
Правління НБУ постановою від 07 вересня 2017 року N 88 "Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України" спростило порядок проведення 
резидентами-позичальниками операцій за кредитними договорами / договорами позики з 
міжнародними фінансовими організаціями, які користуються певними привілеями згідно з 
міжнародними договорами України.  
 
Відтепер такі договори в іноземній валюті звільняються від реєстрації в НБУ. Окрім того, 
впорядковується можливість реалізації за договорами з МФО кредитних проектів на особливих 
умовах, які передбачатимуть, що гривня буде використовуватися як валюта кредиту, але 
фактичні платежі (одержання/повернення кредиту) будуть здійснюватися виключно в 
іноземній валюті. 
 
Відповідно до затверджених змін, проведення резидентами трансграничних операції (у тому 
числі за рахунок купленої іноземної валюти) на користь МФО за договорами позики 
(кредитними договорами) відтепер дозволяється без будь-яких дозвільних документів НБУ (без 
реєстрації або індивідуальної ліцензії). 
 
НБУ у своєму листі  від 12.09.2017 р. № 40-0005/62848 щодо постанови № 88  зазначив, що 
обслуговування операцій резидентів-позичальників за договорами з МФО (укладеними як до, 
так і після набрання чинності цієї Постанови) здійснюється уповноваженим банком - 
обслуговуючим банком відповідно до умов такого договору та без урахування наявності чи 
відсутності його реєстрації (незалежно від того чи був договір до цього зареєстрований в НБУ чи 
ні). За договорами, що були зареєстровані в НБУ, функції обслуговуючого банку може 
продовжувати виконувати уповноважений банк, що був визначений резидентом-
позичальником як обслуговуючий банк під час реєстрації такого договору. У подальшому 
реєстрація такого договору може бути анульована, а резидент-позичальник відповідно за 
бажанням матиме право змінити уповноважений банк, що обслуговує операції за договором. 
 
НБУ дозволив банкам доручати юридичним і  фізичним особам на договірних засадах 
здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб 
 

Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і  фізичним особам на 
договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб,  
відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0090500-17


Новий порядок здійснення посередниками (агентами) ідентифікації та 
верифікації клієнтів прийнято відповідно до Закону України «Про 
споживче кредитування». 

 
Щоб уникнути дисонансу в роботі агентів, Національний банк прописав 
єдиний, уніфікований порядок здійснення  ними 
процедуриідентифікації й верифікації  банківських клієнтів. Зокрема, 
йдеться  про порядок: 

●   зберігання агентами, передавання ними інформації чи документів  
щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб, у тому числі в 
разі дострокового припинення відносин з агентом; 

●   здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури проведення 
ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб; 

●   організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань 
запобігання легалізації кримінальних доходів чи фінансування тероризму в частині 
здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб. 

Згідно з новими вимогами НБУ, банк може вибрати посередників лише після того, як 
переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб. 
 
Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації 
банківських клієнтів-фізосіб покладається на банк. 
 
Відповідні зміни передбачено постановою Правління НБУ від 12.09.2017 № 90 "Про 
затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яка 
набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. 
 

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації окремих типів клієнтів (нерезидентів 
інвесторів) 

На сьогодні клієнтами українських банків все частіше стають нерезиденти, які зареєстровані в 
організаційно-правових формах, не передбачених законодавством України, наприклад, 
інвестиційні фонди, трасти, інші форми управління майном. 

Такі клієнти-нерезиденти відрізняються своїми організаційними та правовими аспектами, що в 
свою чергу призводить до ускладнення процедури встановлення їх фактичних кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів), а також визначення осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунками та/або майном, та осіб, які є представниками таких клієнтів, з метою 
встановлення ідентифікаційних даних таких осіб відповідно до вимог законодавства України. 

При цьому банк має враховувати можливість здійснення вирішального впливу на управління 
інвестиційною діяльністю юридичної особи фізичними особами - професійними менеджерами / 
інвестиційними керуючими, які здійснюють реальне управління інвестиційними рішеннями, та 
відповідно віднесення таких осіб до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) такої 
юридичної особи.Як правило, колективні (пайові) інвестиційні фонди не мають статусу 
юридичної особи та управління в такому випадку здійснюється компанією з управління 
активами.Банк має здійснити ідентифікацію як інвестиційної компанії, так і у разі, коли 
функції управління такою інвестиційною компанією здійснюються компанією з управління 
активами, така компанія теж має бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, у тому 
числі мають бути встановлені кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відповідних 
юридичних осіб. 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=55345374
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55345374
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-z-1031906.html
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/nbu/roz-yasnennya-z-1031906.html


Особливої уваги заслуговує процедура здійснення ідентифікації, у тому числі встановлення 
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) трастів.Траст - юридична особа-нерезидент, 
яка провадить свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок і в 
інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певні юридичні дії. 
Довірчі власники мають розкривати свій статус та своєчасно надавати вищезазначену 
інформацію суб'єктам первинного фінансового моніторингу, коли довірчий власник, як 
довірчий власник, встановлює ділові відносини чи здійснює разові операції понад певні пороги. 

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне 
право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 
агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо 
такого права. 

Автоматичний обмін інформацією між фіскальними органами планується розпочати з 2020 
року 

 
Міністр фінансів Олександр Данилюк 27 вересня зустрівся з представниками Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для обговорення перебігу 
імплементації Плану дій BEPS (BaseErosionandProfitShifting - План заходів з протидії 
розмиванню податкової бази й виведенню прибутку з-під оподаткування) та приєднання 
України до автоматичного обміну інформацією між фіскальними органами (стандарт AEOI). 

Цей візит представників ОЕСР розпочав першу спільну програму з упровадження міжнародних 
стандартів щодо обміну інформацією та заходів BEPS. Програма допоможе Україні впровадити 
нові міжнародні податкові стандарти, зосереджуючи увагу на звітах країн, та інші мінімальні 
стандарти BEPS, а також стандарти обміну інформацією за запитом й автоматичного обміну 
інформацією про фінансові рахунки (the «CommonReporting Standard»). 

О. Данилюк повідомив, що Міністерство розробило детальну Дорожню картуз імплементації 
мінімального стандарту Плану дій BEPS  і вже до кінця 2017  року Україна має на меті 
приєднатися до Багатосторонньої угоди (MLI - MultilateralInstrument). Завдяки цьому 
інструменту кроки 6 і 14 Мінімального стандарту Плану дій BEPS будуть виконані, що дасть 
можливість удосконалити механізми боротьби зі штучним використанням податкових 
переваг міжнародних конвенцій із метою виведення прибутку з-під оподаткування. 
Відповідні зміни внесено одночасно до понад 60 чинних міжнародних конвенцій про 
уникнення подвійного оподаткування. 

Крім того, з 2020 року запустять автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки 
нерезидентів за міжнародним стандартом (CommonReporting Standard), який розроблено ОЕСР і 
схвалено G20. Перший обмін податковою інформацією відбудеться за результатами 2019 року. 
«Така дата є цілком реалістичною. Ми розуміємо, що до того часу треба внести відповідні зміни 
до законодавства та забезпечити високі стандарти конфіденційності та безпеки отриманих 
даних», - зазначив О. Данилюк. Отже, Україна долучиться до більш ніж 100 країн світу, які 
запроваджують цей новий стандарт з обміну інформацією для боротьби з ухиленням від 
сплати податків. 

 
До кого ДФС прийде з перевіркою? 

 
ДФС розробила перелік критеріїв відбору для перевірок підприємців, які здійснюють діяльність 
в сфері готівкового обігу коштів. Найчастіше в 2016 - 2017 році при плануванні перевірок 
враховувалися наступні ризики: 
 
- наявність систематичних порушень Податкового кодексу та інших нормативних актів у сфері 
обігу готівкових коштів; 

https://minfin.gov.ua/news/view/avtomatychnyi-obmin-informatsiieiu-mizh-fiskalnymy-orhanamy-planuietsia-rozpochaty-z--roku?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo&subcategory=mizhnarodni-podatkovi-vidnosini
https://ligazakon.net/document/view/mf17026
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/2017_roadmap_beps_ukraine_ua.pdf


- сума виручки підприємства істотно меншпа суми виручки інших 
суб'єктів господарювання, що працюють на одній території, займаються 
однаковим видом діяльності і мають однакові умови для отримання 
доходу; 
- надійшла інформація від правоохоронних органів, органів державної 
влади та громадян про порушення вимог законодавства на підприємстві. 
 
Як стверджує ДФС, використання критеріїв є ефективним інструментом 
для відбору до перевірки платників податків щодо дотримання вимог 
чинного законодавства при проведенні розрахункових операцій. 
 

Посилено заходи пожежної безпеки 
 

Зокрема: 
 
- протипожежні двері повинні міститися в справному стані і не захаращуватися іншими 
предметами. У приміщеннях, в яких розміщуються люди, евакуаційні двері повинні закриватися 
тільки на засув, який можна відкрити зсередини; 
- не допускається облаштовувати на підвальних і цокольних поверхах вибухопожежонебезпечні 
приміщення категорій А і Б, майстерні, а також зберігати пожежонебезпечні матеріали і балони 
з газом; 
- заборонено використовувати не за призначенням горища, технічні поверхи і приміщення, в 
тому числі вентиляційні камери та електрощитові; 
-  не допускається розміщення лазень сухого жару (саун)  вище другого поверху,  у підвальних 
поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-
інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з 
приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб; 
- автомобілі, що чекають черги на заправку, повинні розміщуватися не ближче ніж за 3 метри до 
автомобіля, що заправляється. 
 
Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні внесені наказом МВС від 31 липня 2017 року № 
657, який вступить в силу після опублікування. 

 
Взяття на облік в контролюючих особи, яка отримала свідоцтво про 

право заняття адвокатською діяльністю 
 
ДФС у своєму листі № 1904/І/99-99-08-02-01-14/ІПК від 12.09.2017 р. 
розглянула звернення щодо обов’язку взяття на облік в контролюючих 
органах особи, яка отримала свідоцтво про право заняття адвокатською 
діяльністю. 

 
В листі зазначено що, згідно із ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" (далі - Закон) адвокатська діяльність може здійснюватися: 

- фізичною особою індивідуально; 
- у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною 

особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту); 
-  у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є 

юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше 
адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту). 

 
Інформація про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської 
діяльності вноситься до Єдиного реєстру адвокатів України, ведення якого забезпечується Радою 
адвокатів України. 
 



Обов’язок стати на облік в контролюючих органах самозайнятої особи, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність,  як платник податків і як платник єдиного внеску виникає у адвоката,  
якщо до Єдиного реєстру адвокатів України внесено запис про здійснення адвокатської 
діяльності індивідуально, і така діяльність не є припиненою або зупиненою. 
 
Механізми взяття на облік як платників податків і як платників єдиного внеску встановлені 
порядками N 1588 та N 1162. 
 
Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, 
така особа повинна подати до контролюючого органу за місцем постійного проживання заяву за 
формою N 5-ОПП, заяву за формою N 1-ЄСВ та копію свідоцтва про реєстрацію чи іншого 
документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження 
незалежної професійної діяльності. 
 
 

Питання оподаткування доходів фізичної особи-підприємця на спрощеній системі 
оподаткування 

 
ДФС у своєму листі № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК від 21.09.2017 р., повідомляє таке. 
 
Оприбуткування готівки та заповнення книги обліку доходів. 
 
Питання ведення операцій з готівкою регулюються Положенням про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні (далі - Положення N 637), згідно з яким, уся готівка, що 
надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі 
оприбутковуватися. 
Оприбуткування готівки - це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі 
на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі 
обліку розрахункових операцій. 

 
Книга обліку доходів і витрат - це документ установленої форми, що застосовується відповідно 
до законодавства України для відображення руху готівки та ведеться щоденно за підсумками 
робочого дня. 
 
Відповідальність за порушення норм з регулювання обігу готівки в національній валюті 
визначено Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення 
норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 N 436/95-ВР (далі - Указ N 637). 
 
У разі порушення фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та 
особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання 
обігу готівки в національній валюті, що встановлюються НБУ, до них застосовуються фінансові 
санкції у формі штрафу за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у 
касах готівки - у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. 
 
 

Питання оподаткування доходів фізичної особи-підприємця на загальній системі 
оподаткування 

 
ДФС у своєму листі № 2003/Х/99-99-13-01-02-14/ІПК від 20.09.2017 р, повідомляє таке. 
Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження 
господарської діяльності, оподатковуються за ставкою податку, яка становить 18 відсотків бази 
оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у 
пп. 167.2 - 167.5 ст. 167 Податкового Кодексу) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної 
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 



нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами. 
 
Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним 
оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально 
підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - 
підприємця. 
 
Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею 
підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують 
(виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною 
особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її 
державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. 
 
Тобто, орендар звільняється від обов’язку утримувати та сплачувати (перераховувати) податок 
на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми доходів (орендної плати), які виплачуються 
фізичній особі -  підприємцю відповідно до договору оренди при умові надання останньою 
документів, які підтверджують її статус самозайнятої особи. 
 
Таким чином, орендна плата, яку отримує фізична особа - підприємець (орендодавець) від 
орендаря на підставі договору оренди включається до складу доходу фізичної особи - 
підприємця. 
 
У разі відшкодування орендатором витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, 
електричної енергії, водопостачання, водовідведення), на підставі заключених договорів між 
надавачами послуг та фізичною особою, то такі доходи не є доходами від здійснення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та включаються до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи. 
 
При цьому передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) 
оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми 
такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового 
Кодексу. 

 
Стягнення аліментів з батьків – іноземців 

 
Міністерство юстиції України затвердило Інструкцію про виконання в 
Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 
видів сімейного утримання, наказ від 15 вересня 2017 року № 2904/5. 

 
Заяви подаються до Міністерства юстиції України безпосередньо або 
через головні територіальні управління юстиції. 
 
Розгляду підлягають питання: 
- про визнання або виконання рішення іноземного суду щодо стягнення 
аліментів; 
- про виконання рішення українських судів; 
- про вирішення питання щодо стягнення аліментів в іншій країні, в 
тому числі з вимогою встановити батьківство; 

- про вирішення питання щодо стягнення аліментів в іншій країні в разі неможливості 
визнання і виконання іноземного рішення; 
- про зміну рішення, винесеного в іншій країні. 
 



НБУ зобов’язав банки письмово повідомляти фізичних і юридичних осіб про визнання їх 
пов’язаними з банком особами 

 
9 вересня 2017 року набули чинності зміни до Положення про визначення пов'язаних з банком 
осіб, внесені Постановою Національного банку України від 15.09.2017 № 91. 
 
Відповідно до нових правил, банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи 
пов'язаним з банком і внесення інформації до переліку пов'язаних з банком осіб в письмовій 
формі повідомляє про це такій особі. 
 
Перелік пов'язаних з банком осіб, як і раніше затверджується правлінням банку. Особа є 
пов'язаною з банком з моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов'язаним. 
Щомісяця банки передають актуалізовані перелік пов'язаних осіб Національному банку. 
 
Національний банк України також уточнив критерії, за якими особа не може вважатися 
пов'язаною з банком особою. 
 

Оподаткування операцій з переуступки права вимоги 
 
Коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з переуступки права 
вимоги юридичними особами - платниками податку на прибуток не передбачено Податковим 
Кодексом України. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до 
оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку. 
 
Щодо оподаткування операцій з відступлення права вимоги фізичними особами - платниками 
єдиного податку,  то укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами -  
платниками єдиного податку, зокрема третьої групи є механізмом розрахунку по правочину 
купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже не дає права суб'єкту 
господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності (лист ДФС 
від 20.09.2017 р. № 2002/Ш/99-99-15-02-02-14/ІПК). 
 

Оподаткування доходу, отриманого від продажу об’єкта нерухомого майна 
 
 
Державна фіскальна служба листом  від 13.09.2017 р. № 1942/В/99-99-13-02-03-14/ІПК 
роз’яснила, що дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом року житлового 
будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну 
ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, 
розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми 
безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її 
призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три 
роки, не оподатковується (п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України) 
 
Дохід,  отриманий від продажу протягом року більш як одного з об’єктів нерухомості підлягає 
оподаткуванню за ставкою 5 відс. ( 167.2 ст. 167 Кодексу. п. 172.2 ст. 172 Податкового кодексу 
України). 
 

Визнання операцій контрольованими з резидентами ОАЕ 
 
Постановою Кабінету Міністрів Україна від 4 липня 2017 року N 480 затверджено Перелік 
організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток 
(корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави 
реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи (далі - Перелік). 



 
До Переліку включено резидентів Обєднаних Арабських Еміратів з такими організаційно-
правовими формами (назва англійською мовою): Free Zone Cоmpаny, Free Zone Establishment, 
Free Zone Limited Liability Company, Limited Liability Company, Sole Proprietorship, Internatonal 
Busiess Company. 
 
Операції з резидентами Обєднаних Арабських Еміратів організаційно-правова форма яких не 
визначена в Переліку не підпадають під визначення контрольованих відповідно до абзацу "г" 
пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (лист ДФС від 13.09.2017 р. № 1945/6/99-99-15-02-
02-15/ІПК). 
 

Оподаткування доходу, отриманого платником податку за спадковим договором 
 
Спадковий договір є правочином, що покладає на його сторін (набувача та відчужувача) взаємні 
зобов’язання, тому в залежності від умов, визначених у договорі, в розумінні Податкового 
кодексу України дохід виникає як у відчужувача з моменту оформлення вказаного договору, так 
і у набувача після смерті відчужувача (лист ДФС від 11.09.2017 р. № 1883/Ю/99-99-13-02-03-
14/ІПК). 
 

Податкові зобов’язань у фізичних осіб за договором позички квартири 
 
Договір позички квартири є правочином, що покладає на його сторін (позичкодавця та 
користувача) взаємні зобов’язання, тому в розумінні Податкового кодексу України податковий 
обов’язок зі сплати податкових зобов’язань може виникнути як у позичкодавця так і у 
користувача,  в залежності,  від прав та обов’язків,  які фактично виникають у таких осіб на 
підставі цього договору  (лист ДФС від 11.09.2017 р. № 1884/Х/99-99-13-02-03-14/ІПК). 
  

Визначення відсоткової ставки у контрольованій операції 
 
Платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 
перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних фінансових послуг при здійсненні 
контрольованих операцій, визначених ст. 39 Кодексу, над ціною, визначеною за принципом 
"витягнутої руки" (лист ДФС від 08.09.2017 р. № 1879/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). 
 

Оподаткування доходів нерезидента при виплаті роялті за агентським договором 
 
Якщо резидент здійснює виплати роялті за агентськими договорами на користь нерезидентів у 
рамках своєї основної (звичайної) діяльності, такі виплати підлягають оподаткуванню 
відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не передбачено положеннями 
міжнародних договорів (лист ДФС від 08.09.2017 р. № 1879/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 

 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.:+38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067) 501 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 

mailto:office@dmp.com.ua
http://www.dmp.com.ua/

