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Щодо оподаткування ПДВ операцій з передачі ТОВ учаснику акцій, 
що належать ТОВ, за наслідком виходу такого учасника з ТОВ 

 
Згідно Цивільного кодексу України учасник, який виходить із товариства з обмеженою 

відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці. 
Згідно з Податковим кодексом України не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з 

випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу 
(погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг 
(емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, корпоративні права, 
виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних 
паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, 
формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, 
ніж цінні папери, формах. При цьому під поняттям корпоративні права 
розуміють права особи, частка якої визначається у статутному капіталі 
(майні) господарської організації, що включають правомочності на 
участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання 
певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі 
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними документами. За визначенням 
Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" акція - іменний цінний 
папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що 

стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку 
акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна 
акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а 
також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює 
питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. 

Таким чином,  операцій з повернення товариством одному із засновників його внеску у 
вигляді коштів або корпоративних прав та акцій інших суб’єктів, що належать такому 
товариству, не є об’єктом оподаткування ПДВ (згідно листа ДФС від 15.01.2019 р. № 138/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК).  

 
 

Нові нормативно-правові акти з валютного регулювання 
 
Національний банк України затвердив і оприлюднив усі нормативно-правові акти, які є 

основою нової системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і 
валютні операції". Нова система складається з восьми основних постанов Правління НБУ, які 
замінили стару базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання: 

Конкуруємо інтелектом 



· постанова № 1: "Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, 
умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами 
на валютному ринку України"; 

· постанова № 2: "Про затвердження Положення про здійснення 
операцій із валютними цінностями"; 

· постанова № 3: "Про затвердження Положення про транскордонне 
переміщення валютних цінностей"; 

· постанова № 4: "Про затвердження Положення про перелік заходів 
захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та 
дострокового припинення"; 

· постанова № 5: "Про затвердження Положення про заходи захисту 
та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній 
валюті"; 

· постанова № 6: "Про затвердження Положення про порядок 
надання банками Національному банку України інформації щодо 

договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед 
нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками"; 

· постанова № 7: "Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за 
дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту 
товарів"; 

· постанова № 8: "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими 
установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції". 

Постанови № 1–3 є постійно діючими нормативно-правовими актами, але в повному 
обсязі діятимуть тоді, коли НБУ не матиме потреби застосовувати заходи захисту на валютному 
ринку для упередження обставин, що загрожують макрофінансовій стабільності. 

Постанови № 4 та № 6 також є постійно діючими актами. Вони визначають загальний 
перелік можливих заходів захисту та критеріїв їх застосування на валютному ринку, а також 
запроваджують повідомну процедуру щодо кредитних договорів з нерезидентами. 

Постанова № 5 має тимчасовий характер і визначає конкретні заходи захисту, 
запроваджені НБУ. Ці заходи скасовуватимуться відповідно до темпів поліпшення 
макрофінансової ситуації. 

Постанова № 7 також тимчасово визначає порядок здійснення банками валютного 
нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту 
товарів до скасування такої вимоги. 

Постанова № 8 є одним із ключових документів у впровадженні ризик-орієнтованого 
підходу у валютному нагляді. 

Окрім цього, Правління НБУ затвердило ще два технічних документи з метою реалізації 
вимог нового валютного законодавства. Це, зокрема, постанова N10 від 2 січня 2019 року "Про 
затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку 
України". Документ зберігає гнучкі підходи щодо використання банками засобів Системи 
підтвердження угод ВалКлі.  

Також затверджена постанова №16 від 4 січня 2019 року "Про документ для обліку та 
реєстрації валютно-обмінних операцій", яка встановлює форму і зміст розрахункових 
документів для проведення валютно-обмінних операцій. 

Загалом, відповідно до останніх змін валютного законодавства  із 7 лютого 2019 будуть 
введені в дію такі послаблення: 

●    вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними 
контрактами – до 365 днів; 

●    скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн; 
●    дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з 

переказів коштів з України на такі рахунки); 
●    скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система е-лімітів (2 

млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб); 
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●    скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за 
порушення строків розрахунків; 

●    скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань; 
●    дозволяється укладання валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та 

боргових операцій; 
●    дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках 

України; 
●    скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень; 
●    дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі 

готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті); 
●    дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в 

іноземній валюті, за іноземну валюту; 
●    дозволяється укладання банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами; 
●    дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу; 
●    збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для 

фізичних осіб – з 15 до 150 тис. грн/рік; 
●    збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 

3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквіваленту 150 тис. грн/день (без обмежень 
для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських 
металів); 

●    дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це 
передбачено їх статутом; 

●    дозволяється резидентам внесення платежів у іноземній валюті під час страхування 
життя; 

●    дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях 
банку-нерезидента; 

●    банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на 
рахунку ЛОРО; 

●    дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за 
зовнішніми запозиченнями; 

●    скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд 
здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну 
декларацію; 

●    дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи 
класифікатора валют; 

●    уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон. 
 
 

Банки отримали право здійснювати ідентифікацію та верифікацію 
фізичних осіб під час відкриття рахунків через третіх осіб 

 
Відповідні норми були затверджені постановою Правління НБУ від 28.12.2018 № 159 "Про 

затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах", яка набула чинності 29 грудня 2018 року. 

Відповідно до змін банки отримали право під час відкриття рахунку використовувати 
інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів – фізичних осіб, отриману від іншого банку 
через систему BankID НБУ.  Крім того, банки тепер можуть  доручати юридичним особам-
резидентам, фізичним особам-підприємцям - резидентам та фізичним особам-резидентам 
(агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - 
фізичних осіб.  

 Також НБУ: 
●  надав можливість перераховувати кошти у національній валюті з поточного рахунку 

фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента у разі продажу 
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фізичною особою-нерезидентом власного майна на території України фізичній особі-резиденту, 
якщо це майно не є об’єктом інвестиційної діяльності в Україні; 

●    скасував норму щодо подання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну 
діяльність, до банку під час відкриття рахунку копії документа, що підтверджує взяття цієї особи 
на облік в органі Пенсійного фонду України; 

●    надав право фізичним особам зараховувати на поточні рахунки кошти від погашення 
успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів та процентів за ними; 

●    визначив необхідність подання до банку іноземними представництвами, які 
використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного 
внеску,  копії документа,  що підтверджує взяття їх на облік у відповідному контролюючому 
органі; 

●    врегулював здійснення фізичною особою-резидентом розрахунків в іноземній валюті 
з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 
України, номінованих в іноземній валюті. 

 
 

Оподаткування ПДВ операцій з виконання робіт нерезидентом 
резиденту за договором підряду 

 
ДФС України висловила свою позицію щодо оподаткування ПДВ операцій з виконання 

робіт нерезидентом резиденту за договором підряду (лист ДФС від 04.01.2019 р. № 57/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК ) та зазначила, що порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг 
безпосередньо залежить від місця їх постачання.  

У разі якщо послуги, які проводить нерезидент (підрядник) за межами митної території 
України, не включено до переліків послуг, визначених пунктом 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, 
місцем постачання таких послуг є територія за межами митної території України. 

Отже, при отриманні резидентом - платником ПДВ послуг по перевірці майна на якість і 
відповідність заявленим параметрам виробника від нерезидента, місце постачання яких 
визначено за межами митної території України, операції з постачання таких послуг не є 
об'єктом оподаткування ПДВ та за такими операціями податкова накладна отримувачем послуг 
не складається. 

 
 
Україна та Швейцарія оновили умови запобігання подвійного оподатковування 
 
Міністр фінансів України та Президент Швейцарії підписали Протокол про внесення змін 

до Конвенції між Урядом України та Швейцарською Конфедерацією про уникнення подвійного 
оподатковування відносно податків на доходи та капітал. 

Цей документ передбачає, зокрема: 
· збільшення розміру ставок оподатковування відсотків та роялті - з 0% до 5%; 
· вдосконалення процедури врегулювання податкових спорів за допомогою 

арбітражу; 
· оновлення процедури обміну інформацією, яка тепер передбачатиме значне 

розширення можливостей з обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог 
національного податкового інтересу або банківської таємниці; 

· введення норми по застосуванню права на одержання переваг, завдяки чому такі 
переваги не будуть надаватися відносно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей 
якої-небудь домовленості або угоди між суб'єктами господарської діяльності було безпосереднє 
або опосередковане одержання ними такої переваги. 

На даний час ці зміни ще не ратифіковані. 
 
 
 
 

https://www.minfin.gov.ua/news/view/ukraina-ta-shveitsariia-pidpysaly-protokol-pro-vnesennia-zmin-do-konventsii-pro-unyknennia-podviinoho-opodatkuvannia?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
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З 01.01.2019 року припинено мораторій на проведення перевірок 
 
З 01.01.2019 втратив чинність Закон України у відповідності до якого, до 31.12.2018 було 

встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду 
(контролю) планових перевірок у сфері господарської діяльності (Закон 
України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності»). 

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 9473, яким 
пропонується внести зміни до Закону «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» щодо поновлення мораторію на проведення перевірок 
бізнесу контролюючими органами. 

Запроваджується повне обмеження на проведення планових 
заходів із здійснення державного нагляду (контролю) протягом 2019 
року, крім проведення планових заходів ДФС та її територіальними 
органами перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб 
— підприємців з обсягом доходу понад 20 млн грн за попередній 

календарний рік (з обсягом доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік планові 
перевірки здійснюються виключно з дозволу Кабміну, за заявкою суб’єкта господарювання щодо 
його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами КПКУ). 

 
 

В 2019 році зросли мінімальна заробітна плата та прожитовий мінімум 
 
З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла до 4173 грн., до 25,13 грн. в погодинному 

розмірі.  
Відповідні цифри містяться у державному бюджеті на 2019 рік. 
Прожитковий мінімум: 
- на одну особу в місяць 1 січня становитиме 1853 грн., з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 

2027 грн.; 
- для дітей до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 грн., з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня – 

1779 грн.;  
-для дітей від 6  до 18  років:  з 1  січня 2019  року –  2027  грн.,  з 1  липня –  2118  грн.,  з 1  

грудня – 2218 грн.; 
- для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 грн., з 1 липня – 2007 грн., з 1 грудня – 

2102 грн.; 
- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 грн., з 1 липня – 1564 

грн., з 1 грудня – 1638 грн. 
 
 

Реєстрація операції з видачі готівки через реєстратор розрахункових 
операцій (РРО) або з видачею розрахункової квитанції (РК) 

держателю електронного платіжного засобу 
 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148 
(далі - Положення). 

 Пунктом 9 розділу II Положення зазначено, що підприємство / фізична особа - 
підприємець, яке/яка приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою 
проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом (у тому числі 
з'єднаним чи поєднаним з РРО), має право за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої 
з банку, надавати держателю електронного платіжного засобу (якщо така послуга передбачена 
правилами відповідної платіжної системи) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65338
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.1050.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.59.0


платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій 
у книзі обліку розрахункових операцій або РК. 

Пунктом 27 розділу III Положення  передбачено, що підприємство, яке надає держателям 
електронних платіжних засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала 
(імпринтера) на підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів), реєструє у встановленому 
порядку ці операції в розрахункових документах РРО або РК, складає видатковий касовий ордер 
на загальну суму проведених операцій за день та здійснює запис у касовій книзі. 

Щодо відображення операції з видачі готівки держателю електронного платіжного засобу 
у касовому чеку РРО, то  у видатковому касовому чеку РРО має бути зазначено "Видача готівки" 
та відповідні реквізити такого касового чеку (лист ДФС від 28.12.2018 р. № 5449/6/99-99-14-05-
01-15/ІПК). 

 
Затверджено змін до форми Податкової декларації 

з податку на прибуток підприємств 
 
14 грудня 2018 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2018 

№ 842 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 
1303/32755. 

 
 

Зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на витрати, понесені підприємством у зв'язку 

 з оплатою найманого житла працівнику 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1170 затверджено 

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 
єдиний внесок, в якому не передбачено виплат з оплати найма житла працівникам. 

Роботодавцем (підприємством) нараховується єдиний внесок на витрати, понесені ним у 
зв'язку з оплатою житла працівникам (лист ДФС від 02.01.2019 р. № 4/6/99-99-13-02-03-
15/ІПК). 

 
 

Застосування норм податкового законодавства щодо доходу у вигляді 
неустойки (пені), що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання 
 
Дохід у вигляді неустойки (пені),  що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно 

виконаного грошового зобов’язання за кожен календарний день прострочення, включається до 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на підставі пп.164.2 
п.164.2 ст.164 ПК України та оподатковується податком на доходи фізичних осіб. 

Фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму витрат від визнаних 
штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-
правових договорів на користь фізичних осіб (пп.140.5.11 п.140.5 ст. 140 ПК України),(лист ДФС 
від 11.01.2019 р. № 98/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). 

 
 

Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з прийняття товариством 
від платників (фізичних осіб) платежів (готівкових коштів) 

згідно з умовами агентського договору 
 
Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 

196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ, затверджено 



постановою Правління Національного банку України від 01 серпня 2017 року № 73 (далі – 
Перелік № 73). 

Якщо учасником платіжної системи у межах виконання агентського договору надаються 
послуги, перелічені у Переліку № 73, то такі операції з постачання не є об'єктом оподаткування 
ПДВ відповідно до підпункту 196.1.5  статті 196  розділу V  ПКУ,  а обсяг таких операцій 
відображається у рядку 5 податкової декларації з ПДВ. 

При цьому обсяг коштів, які перераховуються агентом від фізичних осіб для подальшого 
їх перерахування на відповідні рахунки банку в рамках виконання агентського договору, до 
бази оподаткування ПДВ не включається та у податковій декларації з ПДВ не відображається 
(лист ДФС від 21.11.2018 р. № 4913/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). 

 
 

Декларація з податку на нерухомість в новій редакції 
 
Мінфін наказом від 15.11.2018 року № 897 затвердив нову редакцію форми Податкової 

декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом 
Мінфіну від 10.04.2015 р. №408 (далі – Декларація). 

Нова форма Декларації містить окремі рядки (р.5 та р. 6) та два додатки (Додаток 1 та 
Додаток 2) для розрахунків податкових зобов’язань: окремо по об’єктах житлової та нежитлової 
нерухомості.  

Платники податку будуть зазначати у Декларації коди нерухомості згідно з 
реєстраційними документами, а не за умовними ознаками типів нерухомості (від 1 до 9), як це 
було раніше. У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено 
код згідно з Класифікатором, то обирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості, що 
зазначений у правовстановлюючих документах. 

Також у примітках до форми нової декларації зазначено, що у разі існування об'єктів 
нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які 
відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці 
адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим 
органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками відповідного типу. 

Кількість додатків певного типу має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів 
місцевого самоврядування, які відповідають адміністративно-територіальним одиницям, на 
території яких розташовано об'єкт(и) нерухомості відповідного виду. 

 
 

З 1 січня розпочалася кампанія декларування громадянами 
доходів, отриманих протягом 2018 року 

 
З метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення процедури 

подання податкової декларації ДФС запроваджено новий сервіс в Електронному кабінеті 
платника. Він передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан та 
доходи на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у 
Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого  чи рухомого майна. 

Скористатися зазначеним сервісом можуть фізичні особи, які відповідно до законодавства 
зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, особи, які мають 
право подати декларацію з метою отримання податкової знижки, та особи, які здійснюють 
незалежну професійну діяльністю. 

Щоб подати декларацію в електронному вигляді з використанням сервісу автоматичного 
часткового заповнення, слід завчасно подбати про отримання особистого електронного 
цифрового підпису, який можна отримати  у будь-якому акредитованому центрі сертифікації 
ключів. З переліком АЦСК можна ознайомитися у відкритій частині Електронного кабінету. 
Більшість АЦСК надає таку послугу безкоштовно. 

Слід зауважити,  що інформація з Державного реєстру фізичних осіб,  на підставі якої 
автоматично заповнюється декларація, може бути не повною, оскільки у Державному реєстрі не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0479-15
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відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб та іноземні доходи. Тому при 
заповненні декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі. 

 
 

Оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції 
 
Порядок оподаткування ПДФ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від 

місця їх постачання. 
Операції із постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну 

територію України та від резидента нерезиденту не оподатковуються ПДВ. 
Звільненню від оподаткування ПДВ підлягають операції з постачання безпосередньо 

програмної продукції (її копій) або надання права на її використання (за умови, що оплата за 
таке використання не вважається роялті) від постачальника до покупця. 
Операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її 
компонентів, якщо виконавець таких послуг (робіт) не набуває права власності на таку 
програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг 
(робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, 
оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою (лист ДФС від 
14.01.2019 р. № 119/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). 

 
 

Інформація про законодавство з протидії розмивання податкової бази 
та переміщенню прибутку (BEPS) на Сейшелах 2019 

 
Понад 100 країн і юрисдикцій співпрацюють для реалізації плану дій Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) щодо протидії розмивання податкової бази та 
переміщенню прибутку (Base Erosion і Profit Shift - BEPS). 

Нещодавно було прийнято поправки до законодавства 
Сейшельських островів, а саме до Акту про податки на підприємницьку 
діяльність (поправка) 2018 року, Акту про міжнародні комерційні 
компанії (поправка) 2018 року, Акту про Компанії (спеціальні ліцензії) 
(поправка) 2018 року, Акту про страхування (поправка) 2018 року, Акту 
про міжнародну торговельну зону (поправка) 2018 року, які пов'язані із 
зобов'язанням Сейшельських островів щодо BEPS стандарту ОЕСР, який 
вступив в силу з 1 січня 2019 року. 

Короткий опис змін: 
1. Акт про податок на підприємницьку діяльність (поправка) 2018 

року переводить Сейшельські Острови в територіальну податкову систему 
з 1 січня 2019 року. 

2. Акт про міжнародні комерційні компанії (поправка) 2018 року 
дозволяє офшорним компаніям здійснювати діяльність на території 

Сейшельських островів.  На підставі змін,  внесених до Акту про податок на підприємницьку 
діяльність, пункт про звільнення від сплати податків, відповідно до Акту про міжнародні 
комерційні компанії, був виключений. Офшорні компанії будуть зобов'язані подавати річний 
фінансовий і аудиторський звіти в Сейшельський Регістрар (відповідно до Закону про Компанії 
1972 року) тільки в тому випадку, якщо компанії отримують на Сейшелах дохід, що підлягає 
оподаткуванню ( "Assessable Income"). 

3. Акт про Компанії (спеціальні ліцензії) (поправка) 2018 року скасовує пільгу з податку 
на прибуток в розмірі 1,5% і звільнення від сплати утримуваного податку. 

Компанії, що працюють за спеціальною ліцензією (CSLs), зареєстровані до 16 жовтня 2017 
року включно, можуть як і раніше користуватися цими податковими пільгами і звільняються від 
сплати податку до 30 червня 2021 роки (інші обмеження застосовуються). 

4. Закон про страхування (поправка) 2018 року скасовує положення про звільнення від 
податків, яке застосовується до іноземних страховиків. Страховики, які не є громадянами 



Сейшельських островів,  які отримали ліцензію до 16  жовтня 2017  року включно,  можуть як і 
раніше користуватися цими податковими пільгами і звільняються від сплати податку до 30 
червня 2021 року (інші обмеження застосовуються). 

5. Акт про міжнародну торговельну зону (поправка) 2018 року дозволяє Міністру вносити 
зміни в Графік або будь-які інші положення на шкоду особі, яка має тільки ліцензію на 
експортні послуги (тобто це дозволяє випускати поправку до Правил (Regulations)) і вносити 
зміни в будь-який інший регулюючий документ на шкоду будь-якому власникові ліцензії щодо 
звільнення від Закону про зайнятість і звільнення від Закону про пенсійний фонд 
Сейшельських островів. 

6. У Правила 2018 року (поправка) про міжнародну торговельну зону внесені поправки з 
метою усунення потенційно небезпечних видів діяльності, що ліцензуються за ліцензією на 
експортні послуги. Відповідно до переглянутого режиму експортних послуг, власнику ліцензії 
на експортні послуги не дозволяється надавати будь-які послуги, окрім ремонту і відновлення 
товарів, складування і оренди складських приміщень або логістичних послуг, за умови, що ці дії 
відносяться до товарів, фізично обробленим в міжнародній торговельній зоні на Сейшельських 
островах. Постачальники експортних послуг, які отримали ліцензію до 16 жовтня 2017 року 
включно, як і раніше мають можливість користуватися всіма пільгами, наданими відповідно до 
Акту про міжнародну торговельну зону, до 30 червня 2021 року (інші обмеження 
застосовуються). 

7. Акт про пайові інвестиційні фонди і хедж-фонди (поправка) 2018 року вимагає від 
адміністраторів фондів дотримання мінімальних вимог економічної присутності, щоб 
скористатися пільговою ставкою податку. 

8.  Правила 2018  року щодо пайових інвестиційних фондів і хедж-фондів (вимоги щодо 
наявності реальної діяльності) передбачають, що вимоги щодо наявності реальної діяльності 
повинні виконуватися, якщо адміністратор фонду здійснює свою основну діяльність, яка 
приносить дохід, на Сейшельських Островах з достатньою кількістю кваліфікованих осіб і несе 
достатній обсяг виробничих витрат на таку діяльність. 

9. Акт про цінні папери (поправка) 2018 року потребує, щоб біржі цінних паперів, 
клірингові агентства, дилери з цінних паперів та інвестиційні консультанти виконували 
мінімальні вимоги економічної присутності, щоб скористатися пільговою ставкою податку. 

10. Правила 2018 року про цінні папери (вимоги щодо наявності реальної діяльності) 
передбачають, що вимоги щодо наявності реальної діяльності повинні виконуватися, якщо 
біржа цінних паперів, клірингове агентство, дилер з цінних паперів або інвестиційний 
консультант здійснює свою основну діяльність, яка приносить дохід, на Сейшельських Островах з 
достатньою кількістю кваліфікованих осіб і несе достатній обсяг виробничих витрат на таку 
діяльність. 

 
 

Важливі поправки до податкового законодавства 
IBC - Сент-Вінсент і Гренадіни 

 
В юрисдикції Сент-Вінсента і Гренадін відбулися деякі законодавчі зміни, що стосуються 

оподаткування IBC. З 1 січня 2019 року всі нові зареєстровані IBC будуть обкладатися податком 
за ставкою 30% від світового доходу (тобто доходу, отриманого в Сент-Вінсент і Гренадіни і за 
межами Сент-Вінсента і Гренадін). 

Підприємства, створені до 1 січня 2019 року, будуть залишатися звільненими від податків 
до 2021 року. 

Причина змін полягає в тому, що Європейський Союз ( «ЄС») погрожував внести в чорний 
список Сент-Вінсент і Гренадіни, якщо в його податковому режимі не будуть внесені певні зміни 
до 31 грудня 2018 року. Щоб уникнути внесення в чорний список, юрисдикція повинна була 
стягувати податки з IBC за ставкою, значно або практично аналогічною ставкою їх місцевих 
компаній, яка становить 30%. 

Сент-Вінсент і Гренадіни стягують податки з доходів по всьому світу, але коли вступили в 
силу нові закони, всі чекали переходу юрисдикції на територіальну систему оподаткування, яка 



передбачає оподаткування тільки доходу, отриманого в юрисдикції, і звільнення від податків 
доходу, отриманого за межами юрисдикції. Так як IBC отримують свої доходи за межами 
юрисдикції, вони були б як і раніше звільнені від податків. Однак влада вирішила відкласти 
перехід на територіальну систему оподаткування до пізнішої дати. 

 
 

Сьогодення та майбутнє офшорних компаній в 2019 році 
 
Офшори і реальна присутність (Substance - реальна діяльність і повноцінний діючий офіс 

в країні реєстрації з місцевим керівництвом і персоналом) 
Бізнес позбувся ще однією зручною податкової гавані - Британських Віргінських островів. 

З 1 січня 2019 року в цій юрисдикції запрацювали критерії реальної економічної присутності 
для іноземних компаній. 

Британські Віргінські острови (БВО), які полюбляють в усьому світі за нульове 
оподаткування юросіб, за погодженням з Євросоюзом ввели в дію закон «Про економічну 
присутність», який вступив в силу з 1 січня 2019 року. 

Новий закон поширюється на юридичні особи, які зареєстровані на Британських 
Віргінських островах, претендують на місцеве резидентство і відносяться до одного з наступних 
видів підприємницької діяльності: банківська справа, страхування, управління фондами, 
фінанси і лізинг, діяльність штаб-квартири, діяльність у сфері вантажоперевезень, холдингова 
діяльність, управління інтелектуальною власністю, діяльність з дистрибуції і надання послуг. 

Залежно від природи і рівня ведення бізнесу, який забезпечує основний дохід таким 
зареєстрованим на БВО компаніям, юридична особа зобов'язана продемонструвати свою 
економічну присутність в цій юрисдикції. Для цього вона повинна відповідати ряду критеріїв. 

По-перше, керівництво та управління відповідним видом діяльності має вестися з 
території БВО. По-друге, діяльність юридичної особи повинна забезпечуватися адекватним 
числом кваліфікованих співробітників, фізично присутніх на островах. По-третє, юридична 
особа повинна нести адекватні витрати на основну діяльність. По-четверте, обов'язково 
наявність відповідного офісу або приміщення. У разі управління інтелектуальною власністю 
необхідне обладнання повинно знаходитися на БВО. 

У зв'язку з цим існуючі юридичні особи зобов'язані до 30 червня 2019 року виконати свої 
зобов'язання в частині економічної присутності, а до 30 червня 2020 року - відзвітувати 
відповідно до закону «Про систему забезпечення пошуку бенефіціарних власників» 2017 року. 
Реєстрація нових компаній на БВО без дотримання критеріїв економічної присутності з 1 січня 
2019 року не допускається. 

У разі невиконання вимог закону до винних можуть застосувати як адміністративну, так і 
кримінальну відповідальність, а відповідні юридичні особи будуть ліквідовані. 

Хто наступний 
За погодженням з Євросоюзом вимоги до економічного присутності введені на всіх 

залежних територіях Великобританії (Бермудські острови, Кайманові острови, острів Мен) і її 
коронних володіннях (острова Джерсі, Гернсі). Відомо також, що в стороні не залишаться і інші 
відомі офшори, такі як Багами, Беліз, Гонконг, Сейшели і так далі. 

 
 

Нововведення в корпоративному Законодавстві 
Сент Кітс і Невіс з 1 січня 2019 року 

 
Новий Законопроект вносить зміни до Закону №1 «Про корпорації» (поправка №6) та до 

Закону №2 «Про компанії з обмеженою відповідальністю» від 2017 року (поправка №7). 
У Законі про корпорації скасовується редакція в частині XV - «Податки та виключення» і 

замінюється на «Корпоративне оподаткування». У Законі про LLC частина XVI - «Податки та 
виключення» також замінюється на назву «Корпоративне оподаткування»: 

1. Корпорація (або Компанія з обмеженою відповідальністю), яка не веде діяльності в 
юрисдикції Невіс, не зобов'язана оплачувати корпоративний податок. В тому числі також не 



може стягуватися прибутковий податок або інші види податків і зборів, таких як: гербовий збір, 
податок на приріст капіталу, майно, валютний контроль та інші, якщо доходи отримані за 
межами країни Невіс. Дане положення також стосується прибутку, отриманого в результаті будь-
якої іншої діяльності за межами Невісу, якою може бути і корпоративне управління, що 
проводиться всередині юрисдикції. 

2. Будь-які дивіденди, що виплачуються корпорацією або LLC, яка не веде бізнес всередині 
країни, не підлягають оподаткуванню, в інших випадках податок буде стягуватися, як з 
компанії, так і з одержувача дивідендів. 

3. Корпорація або LLC не може вважатися такою, що веде діяльність всередині юрисдикції 
Невіс і потрапити під загальне оподаткування, якщо вона займається хоча б одним з таких видів 
діяльності: 

- має банківські рахунки в Невісі з метою ведення бізнесу. 
4. Керує своїми внутрішніми корпоративними справами в юрисдикції Невіс, включаючи 

проведення зборів акціонерів, директорів, ведення фінансових або корпоративних книг та 
реєстрів. 

5. Утримання адміністративного офісу в Невісі в плані ведення бізнесу, активів та іншої 
діяльності, що проводиться за кордоном. 

6. Утримання в Невісі зареєстрованого агента компанії. 
7. Інвестує в акції компаній Невіс, міжнародних комерційних корпорацій або в LLC, які 

виступають в якості партнерів, зареєстрованих за Законом «Про партнерство» (Partnership Act) 
або Законом «Про обмежені партнерства» (Limited Partnership Act) Невісу. Також таким 
партнером може бути бенефіціар міжнародного трасту або кваліфікований іноземний траст. 

8. Придбає місцеву нерухомість промислового або туристичного призначення, яка 
входить в проект модернізації або розвитку, затвердженого урядом Невісу. 

Вищеописаними положеннями (1, 2, і 3) можуть скористатися ті корпорації або LLC, які 
були зареєстровані в юрисдикції Невіс до 31 грудня 2018 року. 

Незважаючи на те, що Закон передбачає в положеннях 1, 2, 3 і 4 звільнення компаній або 
LLC від оподаткування, термін дії цього закону в Невісі спливає після 30 червня 2021 року. 

 
 

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 
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