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5 липня цього року у Верховній 
Раді України зареєстровано проект 
Закону «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо 
податку на виведений капітал» 
(№ 8557).

Відповідно до проекту, з 1 січ-
ня 2019 року податок на прибуток 
підприємств буде змінено подат-
ком на виведений капітал. Законо-
проект передбачає, що до 31 груд-
ня 2018 року платники податку на 
прибуток підприємств, зареєстро-
вані в контролюючих органах ста-
ном на 1 грудня 2018 року (окрім 
банків), автоматично будуть вклю-
чені до Реєстру платників подат-
ку на виведений капітал. Автори 
законопроекту передбачають, що 
дані зазначеного реєстру будуть 
оприлюднені на офіційному веб-
сайті Державної фіскальної служ-
би України. 

Законопроект визначає безпо-
середньо операції з виведення капі-
талу та операції, прирівняні до опе-
рацій з виведення капіталу.

До бази оподаткування опера-
цій з виведення капіталу віднесе-
ні, зокрема, суми дивідендів, які 
виплачуються на користь неплат-
ника податку у грошовій формі та/
або відмінній від грошової фор-

мі. При цьому необхідно зазначи-
ти, що проект закону надає нове 
визначення поняттю «дивіденди», 
яке відтепер передбачатиме випла-
ту дивідендів як у грошовій формі, 
так і у формі, відмінній від грошо-
вої (у тому числі, шляхом заліку зу-
стрічних вимог, відступлення права 
або переведення боргу), які мають 
бути здійснені на підставі рішення 
про виплату дивідендів вищого ор-
гану управління юридичної особи, 
прийнятого відповідно до законо-
давства та установчих документів 
юридичної особи.

До бази оподаткування опера-
цій з виведення капіталу не відне-
сені дивіденди, які нараховуються 
на користь засновника/власника 
юридичної особи — емітента у ви-
гляді акцій (часток, паїв), за умови, 
що таке нарахування жодним чи-
ном не змінює пропорцій (часток) 
участі всіх засновників (власників) 
у статутному капіталі емітента та в 
результаті якого збільшується ста-
тутний капітал емітента на сукупну 
номінальну вартість нарахованих 
дивідендів.

Також до бази оподаткуван-
ня не належать платежі підпри-
ємств та організацій, які засновані 
громадськими організаціями осіб 

Вивести з плями
Ідея податку на виведений капітал 
спрямована перш за все на тотальний 
контроль усіх фінансових потоків, 
належне оподаткування виявлених операцій 
та забезпечення реалізації Україною 
стандартів CRS

Любов ІГНАТОВА,    адвокат, керівник практики міжнародного 
та інвестиційного права ЮФ «Дмитрієва та Партнери», м. Київ
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До операцій 
з виведення 

капіталу
застосовуватиметься 

ставка податку
в розмірі 15 %
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з інвалідністю і є їх повною влас-
ністю, на користь свого засновни-
ка, де протягом попереднього звіт-
ного (податкового) періоду кіль-
кість осіб з інвалідністю, які мають 
там основне місце роботи, стано-
вить не менш як 50 % середньооблі-
кової чисельності штатних праців-
ників облікового складу за умови, 
що фонд оплати праці таких осіб з 
інвалідністю становить протягом 
звітного (податкового) періоду не 
менш як 25 % суми загальних вит-
рат на оплату праці.

Законопроект до операцій з ви-
ведення капіталу відносить також 
кошти та/або вартість майна, які 
повертаються або виплачуються (у 
зв’язку з виходом зі складу учасни-
ків або акціонерів) неплатнику по-
датку — власнику корпоративних 
прав, емітованих юридичною осо-
бою, що є платником податку — ре-
зидентом, у тому числі у зв’язку з 
ліквідацією такої юридичної осо-
би — емітента, в сумі, що пере-
вищує:

а) вартість внеску, здійсненого 
засновником та/або власником до 
статутного капіталу юридичної осо-
би, що є платником податку з чис-
ла резидентів. При цьому вартість 
внес ку до статутного капіталу, здій-
сненого за рахунок дивідендів, які 
нараховуються на користь засно-
вника (власника) юридичної осо-
би — емітента у вигляді акцій (час-
ток, паїв), без фактичної виплати, 
вважається (визначається) такою, 
що дорівнює нулю. Якщо внесок 
був здійснений у формі, відмінній 
від грошової (крім випадку нараху-
вання дивідендів на користь засно-
вника (власника) юридичної осо-
би — емітента у вигляді акцій (час-
ток, паїв), то вартість такого внеску 
визначається на рівні звичайної 
ціни на момент здійснення внеску; 
в іншому разі вважається, що вар-
тість такого внеску дорівнює нулю;

та/або
б) вартість придбання акцій 

(часток, паїв).
У даному випадку вартість при-

дбання акцій (часток, паїв) врахо-
вується для розрахунку суми пе-
ревищення лише в тому разі, коли 
розрахунки між сторонами купівлі-

продажу, іншого відчуження таких 
акцій (часток, паїв) здійснювались 
на території України (в тому чис-
лі, коли переказ коштів (розраху-
нок) було ініційовано на території 
України, а його завершення відбу-
лося за кордоном або переказ кош-
тів (розрахунок) було ініційовано за 
кордоном, а завершення — відбу-
лося на території України). Якщо ж 
розрахунки між сторонами купівлі-
продажу, іншого відчуження акцій 
(часток, паїв) здійснювались не на 
території України та без урахування 
такої операції для цілей цього по-
датку та/або податку на доходи фі-
зичних осіб в Україні, то передба-
чено, що вартість їх придбання буде 
дорівнюватися нулю.

Виплати у грошовій формі та 
негрошовій формі, які здійсню-
ються державним некорпоратизо-
ваним, казенним чи комунальним 
підприємством на користь, відпо-
відно, держави або органу місцево-
го самоврядування у зв’язку із спря-
муванням (відрахуванням) части-
ни прибутку такого підприємства, 
якщо такі виплати не були оподат-
ковані у зв’язку зі здійсненням опе-
рації з виплати дивідендів також на-
лежатимуть до операцій з виведено-
го капіталу.

До операцій з виведеного капі-
талу віднесли й операції з перера-
хування коштів та вартості майна, 
які сплачуються (повертаються) в 
межах спільної діяльності та/або 
довірчого управління неплатнику 
податку — власнику коштів (май-
на), наданих (наданого) у спіль -
ну діяльність та/або довірче уп-
равління, в сумі, що перевищує 
суму наданих коштів (вартість 
майна).

Що стосується операцій, при-
рівняних до операцій з виведення 
капіталу, то до них віднесли, зокре-
ма, такі:

— проценти, сплачені нерези-
дентам — пов’язаним особам і не-
резидентам, зареєстрованим у дер-
жавах, що є низькоподатковими 
юрисдикціями;

— виплати в межах договорів 
страхування або перестрахування на 
користь страховиків-нерезидентів 
(в окремих випадках);

— фінансова допомога, нада-
на платником податку неплатни-
ку податку, яка не підлягає повер-
ненню або надана пов’язаній осо-
бі, або надана непов’язаній особі 
та залишається неповернутою про-
тягом 12 місяців (крім окремих 
 випадків);

— виплата (переказ), що здій-
снюється у зв’язку з: переказом 
кош тів з рахунків в українських 
банках на рахунки платника подат-
ку, відкриті за кордоном; погашен-
ням зобов’язань, що виникли за до-
говорами, виконання яких не при-
зводить до зарахування коштів на 
рахунки платників податку в укра-
їнських банках або до отримання 
платником податку майна, робіт, 
послуг;

— господарські операції, визна-
ні контрольованими за правила-
ми трансфертного ціноутворення, 
якщо їхні умови не відповідають 
принципу «витягнутої руки», в час-
тині донарахованих сум;

— операції з безоплатного на-
дання майна неплатнику податку 
(крім окремих випадків);

— виплати, що здійснюються у 
зв’язку із вкладенням в об’єкти ін-
вестицій (у тому числі, придбанням 
майна), які перебувають за межами 
території України, придбанням ро-
біт, послуг у неплатника податку — 
нерезидента, та/або передача май-
на, надання робіт, послуг неплат-
нику податку — нерезиденту (якщо 
розрахунки чи постачання майна, 
робіт, послуг за відповідними опе-
раціями не здійснено у 360-денний 
чи інший строк відповідно до зако-
нодавства);

— кошти та/або вартість майна, 
передані до статутного капіталу не-
платника податку;

— кошти та/або вартість майна, 
виплачені у зв’язку із придбанням 
товарів, робіт та послуг у пов’язаних 
фізичних осіб, що застосовують 
спрощену систему оподаткування;

— виплата роялті в сумах пере-
вищення ліміту та в інших окремих 
випадках.

До операцій з виведення капіта-
лу застосовуватиметься ставка по-
датку в розмірі 15 %. Окрім того, пе-
редбачено такі ставки:

с. 29
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Законопроект спрямований перш за все на тотальний контроль
за всіма фінансовими потоками

с. 30 — 5% — до коштів, сплачених 
на виконання боргових зобов’язань 
пов’язаним особам — нерезидентам 
(у випадках перевищення сукуп-
ної суми боргових зобов’язань пе-
ред усіма пов’язаними особами — 
нерезидентами над сумою власно-
го капіталу платника більш ніж у 
3,5 разу (для фінансових установ та 
компаній, що провадять виключно 
лізингову діяльність, — більш ніж у 
10 разів) або реєстрації нерезидента 
у державі, що є низькоподатковою 
юрисдикцією, застосовуватиметься 
ставка 20 %);

— 20 % — до операцій, прирів-
няних до операцій з виведення ка-
піталу (крім операцій, що оподат-
ковуються за ставкою 5 %).

Необхідно відзначити, що за-
конопроектом скориговано також 
ставки податку на пасивні доходи 
фізичних осіб, які передбачені у та-
ких розмірах:

— 18 % — для пасивних доходів, 
за винятком дивідендів;

— 9 % — для дивідендів, за ви-
нятком дивідендів, що виплачують-
ся платником податку на виведений 
капітал (за умови, що така сума диві-
дендів збільшила базу оподаткуван-
ня податком на виведений капітал), 
які не підлягають оподаткуванню 
податком на доходи фізичних осіб.

Передбачено, що платниками 
податку на виведений капітал будуть 

резиденти (суб’єкти господарюван-
ня — юридичні особи, які провадять 
господарську діяльність як на тери-
торії України, так і за її межами), а 
також нерезиденти (юридичні особи 
та постійні представництва нерези-
дентів, які здійснюють діяльність на 
території України відповідно до По-
даткового кодексу (ПК) України).

Проект закону зобов’язує плат -
ника податку на виведений ка-
пітал здійснювати взаємодію 
з  контролюючим органом ви-
ключно в елект ронній формі че-
рез електронний кабінет. Для 
визначення повноти деклару-
вання операцій, що підлягають 
оподаткуванню, якщо за резуль-
татами автоматизованого аналі -
зу податкової інформації виник-
нуть розбіжності між сумами 
здійснених операцій та сумами, 
щодо яких платниками податків 
були подані податкові деклара-
ції (включаючи розрахунки та зві-
ти), конт ролюючі органи надси-
латимуть через електронний кабі-
нет платникам податків відповідні 
 запити.

Крім того, з метою забезпечен-
ня прозорості адміністрування по-
датку передбачається запроваджен-
ня автоматизованого аналізу подат-
кової інформації. Для цього під час 
здійснення з неплатником податку 
операцій, які є об’єктом оподатку-

вання, в розрахункових документах 
платником податку зазначатиметь-
ся у встановленому Національним 
банком України порядку код опера-
ції. Згрупована за кодами операцій 
інформація про кошти, перерахова-
ні платником податку неплатнику 
податку (без ідентифікації особи — 
неплатника податку, з яким була 
здійсненна операція), надавати-
меться контролюючим органам для 
співставлення з податковою звіт-
ністю в автоматичному режимі та 
відображатиметься разом із резуль-
татами порівняння в електронному 
кабінеті платника податку.

Тим самим за допомогою сучас-
них електронних систем здійснюва-
тиметься повний контроль над ви-
значеними операціями.

Окрім того, проект визначає 
спеціальні правила щодо запобі-
гання уникненню від оподаткуван-
ня та зазначає, що обов’язок щодо 
нарахування та сплати податку ви-
никає у платника податку у разі 
здійснення операції, що є об’єктом 
оподаткування, незалежно від того, 
на яких підставах (право власнос-
ті, довірче управління, спільна ді-
яльність, реалізація заставлено-
го майна, управління фондом, ви-
конання доручення тощо) платник 
податку розпоряджається кошта-
ми або товарами (роботами, по-
слугами), які використовуються в 
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с. 31 таких  операціях. Якщо оподатку-
вання операції передбачене одно-
часно кількома статтями, то воно 
має здійснюватися один раз за мак-
симальною базою та ставкою.

У разі здійснення оподаткову-
ваної операції в не грошовій формі 
або відчуження майна пов’язаній з 
платником податку фізичній особі 
платник податку зобов’язаний са-
мостійно перевірити відповідність 
ціни договору звичайній ціні та ви-
значити базу оподаткування на рів-
ні звичайної ціни. Якщо платник 
податку не визначає базу на рівні 
звичайної ціни або визначає з по-
рушенням правил, передбачених 
ПК України, контролюючий ор-
ган самостійно визначає різницю 
між звичайною ціною та договір-
ною (контрактною) вартістю опе-
рації, яка підлягає оподаткуванню, 
та визначає відповідні податкові 
зобов’язання.

Необхідно зазначити, що понят-
тя «звичайна ціна» в проекті закону 
максимально деталізоване.

Проект містить положення, які 
передбачають, що під час прове-
дення перевірки платника подат-
ку контролюючий орган має право 
надати запит щодо відповідності 
вартості майна (у тому числі, то-
варів, необоротних активів) рівню 
звичайної ціни, а платник подат-
ку зобов’язаний надати письмо-
ве пояснення щодо застосовано-
го правила визначення звичайної 
ціни та інформацію про показни-
ки (дані та їх джерела), які були 
використані для цього. У разі від-
хилення договірної вартості май-
на (у тому числі, товарів, необо-
ротних активів) у бік збільшення 
або зменшення від звичайних цін 
у межах 20 % таке відхилення не 
може бути підставою для визна-
чення (нарахування) податкового 
зобов’язання, коригування показ-
ників податкової звітності.

Що стосується правил опо-
даткування нерезидентів, то про-
ектом передбачено, що операції 
платника податку — нерезиден-
та (постійного представництва), 
що вже здійснюються або тільки 
починають здійснюватися на те-
риторії України, оподатковувати-

муться за правилами, встановле-
ними ПК України для платників 
податку — резидентів, з урахуван-
ням того, що створення постійно-
го представництва (у тому числі, 
створеного до 1 січня 2019 року) 
з метою оподаткування податком 
на виведений капітал прирівню-
ється до придбання нерезиден-
том корпоративних прав платни-
ка податку, а ліквідація постійно-
го представництва прирівнюється 
до ліквідації платника податку. 
Операції, які здійснюються між 
нерезидентом та його постійним 
представництвом, прирівнюють-
ся до операцій, які здійснюються 
між платником та неплатником. 
Нерезидент, який реєструється 
платником податку — нерезиден-
том (пос тійне представництво) у 
зв’язку зі здійсненням операцій 
на території України, проводить 
розрахунки за такими операція-
ми винятково через відкриті бан-
ківські рахунки в банках на тери-
торії України. Переказ коштів між 
банківськими рахунками нере-
зидента, відкритими в банках на 
території України (у тому числі, 
банківськими рахунками постій-
ного представництва), та рахун-
ками, відкритими за кордоном, 
прирівнюється до операцій між 
платником податку на виведений 
капітал та неплатником. Переказ 
нерезидентом коштів на банків-
ський рахунок, відкритий у бан-
ку на території України, з рахунку, 
відкритого за кордоном, прирів-
нюється до придбання нерезиден-
том корпоративних прав платника 
податку (за винятком сум, пере-
рахованих нерезидентом як ком-
пенсація вартості товарів (робіт, 
послуг), поставлених (виконаних, 
наданих) постійним представни-
цтвом такого нерезидента на ко-
ристь такого нерезидента (третіх 
осіб) у рамках будь-якого дого-
вору, що виконувався чи викону-
ється нерезидентом з третіми осо-
бами, у виконанні якого брало чи 
бере участь постійне представ-
ництво такого нерезидента). Що 
стосується переказу коштів з бан-
ківського рахунку, відкритого не-
резидентом у банку на території 

України, на рахунки, відкриті не-
резидентом за кордоном, то вони 
прирівнюються до повернення 
(виплати) внесків власнику кор-
поративних прав із застосуванням 
правил оподаткування, передба-
чених для операцій з виведеного 
капіталу та прирівняних до них, 
якщо кошти отримано від прода-
жу розташованого в Україні май-
на (у тому числі, цінних паперів та 
корпоративних прав, емітованих 
резидентами), раніше придбаного 
за кошти, перераховані з рахунків 
за кордоном.

Здійснення платником подат-
ку з платником податку — нере-
зидентом операцій, належних до 
операцій з виведення капіталу та 
прирівняних до них, а також опе-
рацій у межах діяльності, яка пе-
редбачає обов’язкову реєстрацію 
платником податку на виведений 
капітал з використанням рахун-
ків, відкритих таким нерезиден-
том за кордоном, прирівнюється 
до здійснення операцій з неплат-
ником податку з оподаткуванням 
таких операцій податком на виве-
дений капітал.

Законопроект передбачає такі 
випадки обов’язкової реєстрації не-
резидента (постійного представни-
цтва) платником податку на виве-
дений капітал:

— здавання в оренду (лізинг) 
майна, розташованого на території 
України;

— продаж нерухомого май -
на, розташованого на території 
України;

— провадження діяльності, під 
час якої створюється будівельний 
майданчик, будівельний, скла-
дальний або монтажний об’єкт, чи 
пов’язаної з ними наглядової ді-
яльності, якщо тривалість робіт, 
по в’язана з таким майданчиком, 
об’єктом чи діяльністю, перевищує 
шість місяців (якщо відповідно до 
договору початковий строк не пе-
ревищував шість місяців, але фак-
тично або після внесення змін до 
договору став перевищувати шість 
місяців, то до бази оподаткування 
включаються й суми, отримані не-
резидентом протягом перших шес-
ти місяців);
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с. 32 — надання брокерських, ко-
місійних або агентських послуг 
на користь резидентів, за винят-
ком здійснення операцій із купів-
лі (продажу) товарів (робіт, послуг) 
за межами України у нерезидентів 
(нерезидентам);

— здійснення операцій із прода-
жу або іншого відчуження резиден-
ту або нерезиденту, якщо продаж 
здійснюється на території Украї-
ни, цінних паперів, деривативів або 
корпоративних прав, емітованих 
(випущених) юридичною особою, 
створеною відповідно до законо-
давства України;

— отримання майна (у тому 
числі, цілісних майнових комплек-
сів) від резидентів у межах спільної 
діяльності або переданих у довірче 
управління;

— укладення угоди про розподіл 
продукції.

Зазначені вимоги не застосову-
ються, якщо нерезидент провадить 
діяльність через резидента — плат-
ника податку, який провадить діяль-
ність за рахунок та за дорученням 
нерезидента. Також ці положення 
не застосовуються у разі здійснення 
нерезидентом операцій:

— з державними цінними 
 паперами;

— з облігаціями місцевих 
 позик;

— з борговими цінними папера-
ми, виконання зобов’язань за яки-
ми забезпечено державними або 
місцевими гарантіями;

— з цінними паперами, які за 
межами території України розміще-
ні серед нерезидентів або продані 
нерезидентам через уповноважених 
агентів — нерезидентів.

Реєстрація нерезидента (пос-
тійного представництва) платни-
ком податку на додану вартість 
має наслідком обов’язкову ре -
єстрацію такого нерезидента плат-
ником податку на виведений капі-
тал незалежно від видів діяльнос-
ті, які він провадить на території 
України.

Платник податку виступає по-
датковим агентом нерезидента, 
який у порушення відповідних ви-
мог ПК України провадить свою 
діяльність на території України без 
реєстрації платником податку на 
виведений капітал або без залучен-
ня платника податку — резиден-
та, який провадить діяльність від 
імені, за рахунок та за дорученням 
такого нерезидента. Платник по-
датку — податковий агент перера-
ховує нерезиденту суму коштів на 
виконання своїх зобов’язань пе-
ред нерезидентом за однією або 
кількома угодами, за якими нере-
зидент провадить діяльність на те-
риторії України, зменшену на суму 
податкових зобов’язань такого не-
резидента шляхом застосування 
коефіцієнта 0,8. Утримана сума та-
ких податкових зобов’язань пере-
раховується до відповідного бю-
джету під час виплати коштів не-
резиденту.

З метою застосування міжна-
родного договору про уникнення 
подвійного оподаткування податок 
на виведений капітал є подібним до 
податку на прибуток підприємств. 
Якщо відповідно до міжнародного 
договору нерезидент, який прова-
див діяльність на території України, 
зареєстрований як платник подат-
ку — нерезидент, не підлягає опо-
даткуванню в Україні або підлягає 
оподаткуванню за іншою ставкою, 
то застосування міжнародного до-
говору здійснюється шляхом повер-
нення надміру сплаченого подат-
ку в Україні. З метою повернення 
сплаченого податку нерезидент по-
дає декларацію за правилами, вста-
новленими для резидентів, та подає 
заяву про повернення сум надміру 
сплаченого податку.

Автори законопроекту споді-
ваються, що він сприятиме спро-
щенню ведення бізнесу та подат-
кового адміністрування, змен-
шенню адміністративного тиску 
на платників податків з боку конт-
ролюючих органів та в цілому  
забезпечить оздоровлення та 
посилення конкурентоспромож-
ності економіки України. Але 
на практиці цей законопроект 
спрямований перш за все на то-
тальний конт роль за всіма фінан-
совими потоками, належне опо-
даткування виявлених операцій 
та забезпечення належних умов 
для реалізації Україною стандар-
тів CRS.

У КААС відкрили кімнату  для роботи 
адвокатів

Останнім часом суди все 
більше прагнуть забезпе чи -
ти зручні умови перебуван-
ня відвідувачів та учасни -
ків справ, зокрема облаш-
товуючи у своїх приміщен -
нях кімнати для роботи 
 адвокатів.

Нарешті таке приміщення 
відкрилося і в Київському апе-
ляційному адміністративному 
суді. Кімната для роботи адво-

катів відкрита у робо-
чий час (з 9.00 до 18.00 
щодня, а у п’ятницю — 
до 16.45) та знаходиться 
на першому поверсі бу-
дівлі суду по вул. Мос-
ковській, 8, корпус 30. 
Тут адвокати зможуть 
зосередитися на робо-
ті та спокійно підготу-
ватися до судового за-
сідання.


