Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Питання уникнення подвійного оподаткування податком на прибуток
сум дивідендів, отриманих від нерезидента
Суми пода тків та
зборів, спла чені за
межа ми Укра їни,
зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні.
Для отрима ння пра ва на за ра хува ння пода тків та зборів,
спла чених за межа ми Укра їни, пла тник зобов'яза ний отрима ти від
держа вного орга ну кра їни, де отримується та кий дохід (прибуток),
довідку про суму спла ченого пода тку та збору, а та кож про ба зу та /а бо
об'єкт опода ткува ння. За зна чена
довідка
підляга є лега ліза ції у
відповідній кра їні, відповідній за кордонній диплома тичній уста нові
України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами
України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).
Розмір за ра хова них сум пода тку з іноземних джерел протягом
податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що
підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого
періоду.
Да та виникнення доходу пла тника пода тку на прибуток визна ча ється відповідно до
пра вил ведення бухга лтерського обліку та скла да ння фіна нсової звітності в Укра їні (лист ДФС
України від 07.11.2017 р. № 2549/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Оподаткування нарахованої нерезидентом неустойки за
невиконання договірних та платіжних зобов'язань
Підста вою для за стосува ння неустойки (штра фу і пені) є невикона ння а бо нена лежне
викона ння зобов'яза нь боржника , пов'яза них із здійсненням ним господа рських відносин.
Неустойка (штраф і пеня) розглядається як інші доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх
походження з Укра їни, та підляга ють опода ткува нню в порядку і за ста вка ми, визна ченими
статтею 141 ПКУ.
Резидент а бо постійне предста вництво нерезидента , що здійснюють на користь
нерезидента а бо уповнова женої ним особи (крім постійного предста вництва нерезидента на
території Укра їни) будь-яку випла ту з доходу з джерелом його походження з Укра їни,
отрима ного та ким нерезидентом від прова дження господа рської діяльності (у тому числі на
рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за
ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої
випла ти, якщо інше не передба чено положеннями міжна родних договорів Укра їни з кра їнами
резиденції осіб, на користь яких здійснюються випла ти, що на бра ли инності (лист Головного
управління ДФС у Миколаївській області від 09.11.2017 р. № 2571/ІПК/10/14-29-12-12-19).

Окремі питання з трансфертного ціноутворення
Визна ння господа рських опера цій з прода жу това рів за
договором комісії
контрольова ними, якщо комітент та комісіонер є резидента ми, а покупець - нерезидентом,
організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2017 р. N 480.
При здійснені господа рських опера цій з прода жу това рів за договором комісії пра во
вла сності на това р переходить безпосередньо від комітента до покупця-нерезидента , та та кі
господа рські опера ція вплива ють на об’єкт опода ткува ння пода тком на прибуток підприємств
комітента , а не комісіонера , контрольова ними опера ціями визна ються са ме господа рські
опера ції комітента з прода жу това ру нерезиденту покупцю, за реєстрова ному у відповідному
переліку.
Під час продажу товару покупцю - нерезиденту комісіонер - резидент вчиняє правочин
(правочини) від свого імені, але за рахунок та в інтересах комітента - резидента. Враховуючи, що
право власності на такий товар переходить безпосередньо від комітента - резидента до покупця нерезидента , а господа рська опера ція щодо прода жу відповідного това ру не влива є на об’єкт
опода ткува ння пода тку на прибуток підприємства комісіонера - резидента , опера ції між
комісіонером - резидентом та покупцем - нерезидентом та кож не підпа да ють під визна чення
контрольованих (лист ДФС України від 14.11.2017 р. № 2613/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
ПДВ з послуг, наданих нерезиденту
Якщо об’єкт нерухомості, у тому числі що будується, розта шова ний за межа ми митної
території Укра їни, то опера ції з на да ння нерезиденту шефмонта жних робіт у період монта жу
обладнання елеваторного комплексу, за умови, що виконання таких робіт здійснюється за місцем
їх фактичного надання (за місцезнаходженням нерезидента), не є об’єктом оподаткування ПДВ
(Державна фіскальна служба України, лист від 16.11.2017 р. № 2624/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами при
проведенні операції обміну об'єктів нерухомості
Об’єктом опода ткува ння резидента є за га льний місячний (річний) опода тковува ний
дохід, до якого включа ється, зокрема , ча стина доходів від опера цій з ма йном, розмір якої
визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Дохід, отрима ний пла тником пода тку від прода жу (обміну) не ча стіше одного ра зу
протягом звітного пода ткового року житлового будинку, ква ртири а бо їх ча стини, кімна ти,
са дового (да чного) будинку (включа ючи земельну ділянку, на якій розта шова ні та кі об'єкти, а
та кож господа рсько-побутові споруди та будівлі, розта шова ні на та кій земельній ділянці), а
та кож земельної ділянки, що не перевищує норми безопла тної переда чі, визна ченої 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. 171 ПКУ).
Умова щодо перебування та кого ма йна у вла сності пла тника пода тку пона д три роки не
розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Дохід, отрима ний пла тником пода тку від прода жу протягом звітного пода ткового року
більш як одного з об’єктів нерухомості а бо від прода жу об’єкта нерухомості, не за зна ченого
вище, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівліпродажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим
здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
Під ча с проведення опера цій з прода жу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними
особа ми нота ріус посвідчує відповідний договір за на явності оціночної ва ртості та кого
нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору.
Отриманий від обміну об’єкту нерухомості дохід (у вигляді вартості об’єкту нерухомості та
грошової компенса ції) у ра зі не дотрима ння вимог п. 172.1 ст. 172 Кодексу опода тковується

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка
(Державна фіскальна служба України, лист від 23.11.2017 р. № 2691/П/99-99-13-02-03-14/ІПК)
Критерії визначення операцій контрольованими за 2016 звітний рік
Господа рські опера ції визна ються контрольова ними, якщо одноча сно виконуються та кі
умови:
- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами
бухга лтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вира хува нням непрямих
податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
- обсяг та ких господа рських опера цій пла тника пода тків з кожним контра гентом,
визна чений за пра вила ми бухга лтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за
вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись згідно діючих вимог
пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу до 1 жовтня 2017 року, а ле інформа ція щодо контрольова них
опера цій, здійснених пла тником пода тків у 2016 році, за зна ча ється у звіті з ура хува нням та
відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій. Тобто
для розра хунку ва ртісного критерію та визна ння господа рських опера цій контрольова ними
мають використовуватись норми п.п 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, що діяла на момент
здійснення господа рських опера цій (тобто до 01.01.2017 року) (Держа вна фіска льна служба
України від 27.11.2017 р., лист № 2742/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Пов’язані особи для визначення операцій контрольованими
Пов’яза ні особи - це юридичні та /а бо фізичні особи, відносини між якими можуть
вплива ти на умови а бо економічні результа ти їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони
представляють, з урахуванням таких критеріїв, які визначені пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
Водноча с, контролюючий орга н в судовому порядку може довести на основі фа ктів і
обста вин, що одна юридична а бо фізична особа здійснюва ла пра ктичний контроль за бізнесрішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала
практичний контроль за бізнес- рішеннями кожної юридичної особи.
Якщо юридичні та/або фізичні особи не відповідають вказаним критеріям, визначеним у
пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, вони не вважаються пов’язаними особами, якщо не доведено
зворотне в судовому порядку (Держа вна фіска льна служба Укра їни, лист від 27.11.2017 р. №
2744/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Оподаткування процентів, що сплачуються на користь нерезидента
Особа
(пода тковий а гент) ма є пра во са мостійно за стосува ти звільнення від
оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором
Укра їни на ча с випла ти доходу нерезиденту, якщо та кий нерезидент є бенефіціа рним
(фа ктичним) отримува чем (вла сником) доходу і є резидентом кра їни, з якою укла дено
міжнародний договір України.
Бенефіціа рним (фа ктичним) отримува чем (вла сником) доходу для цілей за стосува ння
пониженої ста вки пода тку згідно з пра вила ми міжна родного договору Укра їни до дивідендів,
процентів, роялті, вина город тощо нерезидента , отрима них із джерел в Укра їні, вва жа ється
особа, що має право на отримання таких доходів.
При цьому бенефіціа рним (фа ктичним) отримува чем (вла сником) доходу не може бути
юридична а бо фізична особа , на віть якщо та ка особа ма є пра во на отрима ння доходу, а ле є
агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо
такого доходу.
Підста вою для звільнення (зменшення) від опода ткува ння доходів із джерелом їх
походження з Укра їни є пода ння нерезидентом з ура хува нням довідки (а бо її нота ріа льно
за свідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом кра їни, з якою укла дено

міжна родний договір Укра їни, а та кож інших документів, якщо це передба чено міжна родним
договором України.
Довідка вида ється компетентним (уповнова женим) орга ном відповідної кра їни,
визна ченим міжна родним договором Укра їни, за
формою, за твердженою згідно із
законодавством цієї країни, і повинна бути належним чином легалізована (Державна фіскальна
служба України, лист від 27.11.2017 р. № 2738/6/99-99-01-02-02-15/ІПК).
Прийнятий за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
публічні закупівлі" та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель
Прийнятий за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
публічні аз купівлі" ат
деяких аз конів Укр
а їни щодо здійснення моніторингу
закупівель (реєстр. № 4738-д).
За конопроектом пропонується зміна визна чення моніторингу за купівель під ча с якого
орга н держа вного фіна нсового контролю повідомлятиме за мовника про порушення, що ним
допускаються під час проведення закупівлі.
У за конопроекті передба чено за прова дження:а втома тичних індика торів ризиків, вичерпного
переліку підстав для проведення моніторингу закупівель, обов’язкової публікації інформації в
електронній системі за купівель про поча ток і за кінчення моніторингу, про результа ти його
проведення, про обмін інформа цією між орга ном держа вного фіна нсового контролю та
за мовником на всіх ета па х проведення моніторингу; принципу не втруча ння контролюючого
органу у процес проведення закупівель, що сприятиме не затягуванню процесу закупівлі.
Чергове послаблення валютних обмежень
Постановою НБУ №112 від 14 листопада 2017 року "Про внесення
змін до поста нови Пра вління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410"
затверджені чергові кроки валютної лібералізації.
Відповідно до за зна чених змін розширено межі репа тріа ції
дивідендів за кордон в іноземній валюті, які відтепер можуть
поверта тися і за 2013 р. в розмірі до 2 млн. USD. Обмеження щодо
репа тріа ція дивідендів, на ра хова них за 2014-2016 роки, за лиша ються
незмінними – до 5 млн. USD на одну юридичну особу.
Окрім того поста нова передба чила , що резиденти-позича льники,
які перебува ють в процесі ліквіда ції, можуть здійснюва ти дострокове
пога шення зовнішніх за позичень від нерезидента -кредитора
(за
кредитним договором/договором позики згідно з порядком (черговістю)
задоволення вимог кредиторів, визначеним законодавством України).
Оподаткування ПДВ роялті та податком на прибуток доходів представництва нерезидента
ДФС своїм листом від 06.11.2017 р. № 2518/6/99-99-15-03-02-15/ІПК висловила свою
позиція щодо опода ткува ння пода тком на дода ну ва ртість роялті та пода тком на прибуток
доходів представництва нерезидента.
Відповідно до пп. 196.1.6 пункту 196.1 ста тті 196 розділу V ПКУ не є об’єктом
опода ткува ння опера ції з випла т дивідендів, роялті у грошовій формі а бо у вигляді цінних
па перів, які здійснюються емітентом. У листі на голошено, що до за га льного обсягу
опода тковува них опера цій для цілей реєстра ції особи як пла тника ПДВ на лежа ть опера ції, що
підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою
ПДВ та звільнені від опода ткува ння ПДВ. При цьому обсяг опера цій що не є об’єктом
оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не
враховується.
Також у листі зазначено, що при виплаті постійним представництвом нерезидента доходу
(прибутку) на користь та кого нерезидента пода ток у розмірі 15 % не стягується у ра зі, якщо

та кий дохід (прибуток), який випла чує предста вництво нерезиденту, був опода ткова ний
податком на прибуток при визначенні доходу (прибутку) з джерелом походження з України від
прова дження нерезидентом господа рської діяльності через своє постійне предста вництво в
Укра їні в порядку передба ченому пп. 141.4.7 пункту 141.4 ста тті 141 ПКУ (у тому числі при
визначенні оподатковуваного прибутку шляхом застосування коефіцієнту 0,7).
Діяльності іноземної компанії на території України без податкової реєстрації
ДФС листом від 27.11.2017 р. № 2743/6/99-99-15-02-02-15/ІПК на да ла консульта цію
відносно діяльності іноземної компа нії на території Укра їни. У листі за зна чено, що якщо
постійне предста вництво розпоча ло свою господа рську діяльність до реєстра ції у
контролюючому органі, то воно відповідно до вимог п. 133.3 ст. 133 Податкового кодексу України
вва жа ється та ким, що ухиляється від опода ткува ння, а одержа ні ним прибутки вва жа ються
прихованими від оподаткування.
Здійснення незалежної професійної діяльності адвокатами з точки зору ДФС
ДФС листом від 13.11.2017 р. 2602/6/99-99-13-01-02-15/ІПК на да ла індивідуа льну
податкової консультації відносно здійснення незалежної професійної діяльності адвокатами.
Посила ючись на норми чинного за конода вства , а са ме п. 3 ст. 4 "Про а двока туру та
а двока тську діяльність", яка визна ча є, що а двока т може здійснюва ти а двока тську діяльність
індивідуально або в формі адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання та на пп.14.1.226 п.
14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, який передбачає, що незалежна професійна діяльність це діяльність адвокатів, за умови, що такий адвокат не є працівником в межах такої незалежної
професійної діяльності, ДФС дійшла до висновку, що фізична особа, яка має намір здійснювати
неза лежну а двока тську діяльність не може перебува ти на йма ним пра цівником в межа х та кої
неза лежної професійної діяльності. У листі за зна чено: «Фізична особа , яка є на йма ним
працівником у юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця та має свідоцтво про право
на заняття адвокатською діяльністю, може перебувати на посаді, яка не передбачає здійснення
а двока тської діяльності та на да ння а двока тських послуг, та не може предста вляти свого
роботодавця як адвокат».
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