
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних новин законодавства 
для бізнесу 

 
Щодо оподаткування доходів фізичних осіб 

 
ДФС у своєму листі від 19.04.2017 р. № 8275/6/99-99-13-02-03-15 

вказує на деякі особливості оподаткування доходів фізичних осіб. Об’єктом 
оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід. До загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий 
таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 
Податкового кодексу України)  у вигляді основної суми боргу (кредиту)  
платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його 
самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до 
закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 
відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік),  
встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов'язаний 
повідомити платника податку – боржника шляхом направлення 
рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом 
укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під 
підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму 
прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками 

звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких 
доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника 
про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор 
зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом. 

 
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 18 %. 

 
Враховуючи викладене, у разі якщо юридичною особою (кредитором) здійснено анулювання 

(прощення) основної суми боргу (кредиту), але не повідомлено боржника про таке анулювання 
(прощення), то такий кредитор як податковий агент зобов’язаний своєчасно та повністю нарахувати, 
утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб з такої суми.  

 
Податок на прибуток та формування статутного капіталу 

ДФС у своєму листі від від 05.04.2017 р. № 7063/6/99-99-15-02-02-15 вказує: згідно Податкового 
кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із 
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення)  фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),  
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності,  на різниці,  які виникають 
відповідно до положень цього  Кодексу. Положеннями Кодексу не передбачено різниць щодо 
коригування фінансового результату до оподаткування по операціях із внесення прав вимоги до 
статутного капіталу підприємства. 
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Щодо правомірності надання матеріальної допомоги неприбутковими організаціями своїм 
членам 

Державна фіскальна служба України своїм листом від 05.04.2017 р. № 7101/6/99-99-15-02-02-
15 надала роз‘яснення щодо правомірності надання матеріальної допомоги неприбутковими 
організаціями своїм членам та зазначила, що якщо неприбутковою організацією є громадська 
організація інвалідів, яка внесена контролюючим органом до відповідного Реєстру, то вона має право 
використовувати власні доходи (прибутки)  виключно на фінансування видатків на своє утримання,  
реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів статутної діяльності без розподілу таких доходів 
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім 
оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов’язаних з ними осіб. 
 

Щодо можливості надання представництвом безповоротної благодійної допомоги 
Державна фіскальна служба України оприлюднила лист, в якому було розглянуто питання 

відносно можливості надання представництвом безповоротної благодійної допомоги (лист ДФС від 
10.04.2017 р. № 7383/6/99-99-15-02-02-15). Зазначеним листом не було надано чіткої відповіді на 
поставлене питання, але зазначено, що  Податковий Кодекс України не встановлює обмежень щодо 
надання представництвом нерезидента безповоротної благодійної допомоги благодійним 
організаціям на території України. 
 

Чергове послаблення валютного контролю 
Постановою Правління НБУ  від  04 квітня 2017 року № 30 “Про внесення 
змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 
2016 року № 410” були затверджені чергові зміни відносно лібералізації 
валютного контролю, які набули чинності 05 квітня 2017 року.  

Відповідно до затверджених змін, тепер юридичні особи повинні 
продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень, а населення може 
купувати валюту на сума до 150 000 гривень в день. 
 У тому ж місяці була затверджена ще одна постанова Правління НБУ 
№33 від 13 квітня 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів  Національного банку України", яка дозволила репатріацію 
дивідендів, нарахованих не лише за 2014-2015 рр., а й за 2016 рік. Окрім 
того, спрощено сам механізм здійснення таких виплат. Зараз одна особа 
(емітент, депозитарна установа або іноземний інвестор)  зможе протягом 
одного місяця репатріювати дивіденди  за ці роки у загальній сумі до 5 000 
000 USD.  

Банкам дозволено достроково погашати кредити перед банками-
нерезидентами з рейтингом не нижче “А3”/“А-”, підтвердженим в бюлетені 
однієї з провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або 

Standard&Poor’s, та/або Moody’s. Відтепер банки, також, зможуть достроково погашати заборгованість 
за кредитами,  що були надані іноземними кредиторами за рахунок коштів,  отриманих від 
розміщення боргових цінних паперів за межами України. 

Цією ж постановою збільшено до 5  000  000  USD  максимальний розмір передоплати за 
імпортними контрактами, що не вимагає використання акредитивної форми розрахунків (з 
підтвердженням першокласного банку).  

 
Спрощення порядку аналізу та перевірки банками документів при реєстрації договорів 

про залучення зовнішнього фінансування 
 
Постановою Правління НБУ  № 31 від 07 квітня 2017 року були внесені зміни до порядку 

здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації)  про фінансові операції та їх 
учасників.  

Зазначеною постановою розширено перелік учасників відповідних договорів, що мають право 
звертатися до банків з метою ініціювання необхідних реєстраційних процедур. Відтепер реєстрація 
або внесення змін до реєстрації договорів може відбуватися за зверненням, як резидента-
позичальника, так і нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-кредитора. Також узагальнено 
перелік документів та заходів здійснення банками аналізу та відповідної перевірки.   
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Щодо застосування норм податкового законодавства при коригуванні ціни контрольованої 
операції, проведеної у 2016 році 

 
ДФС у своєму листі від 10.04.2017 р. № 7384/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє, що у разі застосування 
платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу 
«витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни 
контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови,  що це не призведе до зменшення 
суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно 
до: 
 
- максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності 
контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності); та/або 
 
- мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності 
контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності). 
 
Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань застосовується до 
контрольованих операцій, здійснених починаючи з 01 січня 2017 року. 
 

Щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств податку на 
нерухоме майно 

 
ДФС у своєму листі від 07.04.2017 р. № 7309/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє, що об’єктом 
оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами,  
який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності,  на різниці,  які виникають відповідно до положень розділу III  «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового Кодексу. 
 
Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму 
нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки,  щодо 
об'єктів нежитлової нерухомості. 
 
Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на 
прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми 
такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься 
на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів. 
 

Щодо оподаткування доходів нерезидента з наданих послуг перевезення 
 
Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або 
уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-
яку виплату з доходу з джерелом його походження з України,  отриманого таким нерезидентом від 
провадження господарської 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 виплати, якщо інше не передбачено 
положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких 
здійснюються виплати, що набрали чинності. Cума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за 
договорами фрахту,  оподатковується за ставкою 6  відсотків у джерела виплати таких доходів за 
рахунок цих доходів. 
 
Особа (податковий агент) має право застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку 
податку, передбачену відповідним міжнародним договором України про уникнення подвійного 
оподаткування (далі – міжнародний договір) на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий 
нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з 
якою укладено міжнародний договір України. Застосування міжнародного договору України в частині 
звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за 
умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа (або її нотаріально засвідченої 
копії), яка підтверджує, статус податкової резидентності країни, а також інших документів, якщо це 



передбачено міжнародним договором України. Довідка повинна бути належним чином легалізована, 
перекладена відповідно до законодавства України. 

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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