Конкуруємо інтелектом

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 вла сну позицію щодо порядку опода ткува ння доходів
нерезидентів у вигляді процентів за на да ними кредита ми/позика ми,
якщо та кі проценти не випла чуються нерезиденту, а вра ховуються у
збільшення суми позики/кредиту а бо за ра ховуються як внесок до
статутного капіталу позичальника.
ДФС за зна чило, що доходи нерезидента із джерелом їх походження з
Укра їни у вигляді процентів підляга ють опода ткува нню відповідно до
положень п. 141.4 ст. 141 ПКУ, незалежно від способу виплати такого
доходу, у тому числі шляхом за ра хува ння у ра хунок збільшення
ста тутного ка піта лу а бо суми кредиту/позики. При цьому пода ток з
доходів нерезидента
у вигляді процентів спла чується під ча с
зарахування зустрічної однорідної вимоги.
Оподаткування процентів, що сплачуються на користь нерезидента (резидента Швейцарії)
ДФС на дала індивідуа льну пода ткову консульта цію (лист від 21.09.2017 р. № 2007/6/99-99-0102-02-15/ІПК) щодо опода ткува ння процентів, що спла чуються на користь нерезидента
(резидента Швейцарії).
Відповідно до положень Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про
уникнення подвійного опода ткува ння стосовно пода тків на доходи і на ка піта л, яка на бра ла
чинності 26.02.2002 р. ДФС зазначила, що оподатковувати проценти, що виникають в Україні і
випла чуються резиденту Швейца рії необхідно за ма ксима льною ста вкою, вста новленою у
Конвенції - 10 відсотків.
При цьому, країна резиденції особи, що одержує проценти, також має право на оподаткування
та ких процентів за ста вка ми свого внутрішнього за конода вства , а ле з ура хува нням пода тку,
сплаченого в країні, що є джерелом доходу.
Що стосується способів за стосува ння обмежень, то вони визна чені та ким 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

випла чуються, відповідну норму Конвенції. Та ким чином, пода ток з та ких пла тежів 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 кра їни, з якою укла дений міжна родний договір. За
відсутності на момент виплати такої довідки нерезидент підлягає оподаткуванню відповідно до
законодавства України без врахування положень Конвенції.
Якщо пода ток утрима но без вра хува ння положень Конвенції (на прикла д, за відсутності на
момент виплати зазначеної вище довідки), але нерезидент має право на оподаткування доходів
за ста вка ми, вста новленими Конвенцією, може бути за стосова не відшкодува ння (повернення)
спла ченого пода тку шляхом повернення різниці між сумою пода тку, яка була утрима на , та
сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору.
Спрощення порядку проведення резидента ми-позича льника ми опера цій за кредитними
договорами / договорами позики з міжнародними фінансовими організаціями
Пра вління НБУ поста новою від 07 вересня 2017 року N 88 "Про внесення змін до деяких
норма тивно-пра вових а ктів На ціона льного ба нку Укра їни" спростило порядок проведення
резидента ми-позича льника ми опера цій за кредитними договора ми / договора ми позики з
міжна родними фіна нсовими орга ніза ціями, які користуються певними привілеями згідно з
міжнародними договорами України.
Відтепер та кі договори в іноземній ва люті звільняються від реєстра ції в НБУ. Окрім того,
впорядковується можливість реалізації за договорами з МФО кредитних проектів на особливих
умова х, які передба ча тимуть, що гривня буде використовува тися як ва люта кредиту, а ле
фа ктичні пла тежі (одержа ння/повернення кредиту) будуть здійснюва тися виключно в
іноземній валюті.
Відповідно до за тверджених змін, проведення резидента ми тра нсгра ничних опера ції (у тому
числі за ра хунок купленої іноземної ва люти) на користь МФО за договора ми 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 поста нови № 88 за зна чив, що
обслуговува ння опера цій резидентів-позича льників за договора ми з МФО (укла деними як до,
та к і після на бра ння чинності цієї Поста нови) здійснюється уповнова женим ба нком обслуговуючим ба нком відповідно до умов та кого договору та без ура хува ння на явності чи
відсутності його реєстрації (незалежно від того чи був договір до цього зареєстрований в НБУ чи
ні). За договора ми, що були за реєстрова ні в НБУ, функції обслуговуючого ба нку може
продовжув
а ти виконув
а ти уповнов
а жений б
а нк, що був визн
а чений резидентомпозича льником як обслуговуючий ба нк під ча с реєстра ції та кого договору. У пода льшому
реєстра ція та кого договору може бути а нульова на , а резидент-позича льник відповідно за
бажанням матиме право змінити уповноважений банк, що обслуговує операції за договором.
НБУ дозволив ба нка м доруча ти юридичним і фізичним особа м на договірних за са да х
здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб
На ціона льний ба нк Укра їни дозволив ба нка м доруча ти юридичним і фізичним особа м на
договірних за са да х здійснюва ти ідентифіка цію та верифіка цію клієнтів-фізичних осіб,
відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Новий порядок здійснення посередника ми (а гента ми) ідентифіка ції та
верифіка ції клієнтів прийнято відповідно до За кону Укра їни «Про
споживче кредитування».
Щоб уникнути дисона нсу в роботі а гентів, На ціона льний ба нк прописа в
єдиний,
уніфіков
а ний
порядок
здійснення
ними
процедуриідентифіка ції й верифіка ції ба нківських клієнтів. Зокрема ,
йдеться про порядок:
● зберіга ння а гента ми, переда ва ння ними інформа ції чи документів
щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб, у тому числі в
разі дострокового припинення відносин з агентом;
● здійснення контролю за дотрима нням а гента ми вста новленої процедури проведення
ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб;
● орга ніза ції на вча ння а гентів для за безпечення на лежного рівня їх підготовки з пита нь
за побіга ння лега ліза ції криміна льних доходів чи фіна нсува ння тероризму в ча стині
здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку-фізосіб.
Згідно з новими вимога ми НБУ, ба нк може вибра ти посередників лише після того, як
переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб.
Відповіда льність за
нена лежне здійснення а гента ми
банківських клієнтів-фізосіб покладається на банк.

ідентифіка ції
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верифіка ції

Відповідні зміни передба чено поста новою Пра вління НБУ від 12.09.2017 № 90 "Про
за твердження Змін до Положення про здійснення ба нка ми фіна нсового 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
орга ніза ційно-пра вових форма х, не передба чених за конода вством Укра їни, на прикла д,
інвестиційні фонди, трасти, інші форми управління майном.
Такі клієнти-нерезиденти відрізняються своїми організаційними та правовими аспектами, що в
свою чергу призводить до ускла днення процедури вста новлення їх фа ктичних кінцевих
бенефіціа рних вла сників (контролерів), а та кож визна чення осіб, які ма ють пра во
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 ба нк ма є вра ховува ти можливість здійснення виріша льного впливу на упра вління
інвестиційною діяльністю юридичної особи фізичними особами - професійними менеджерами /
інвестиційними керуючими, які здійснюють реальне управління інвестиційними рішеннями, та
відповідно віднесення та ких осіб до кінцевих бенефіціа рних вла сників (контролерів) та кої
юридичної особи.Як пра вило, колективні (па йові) інвестиційні фонди не ма ють ста тусу
юридичної особи та упра вління в та кому випа дку здійснюється компа нією з упра вління
а ктива ми.Ба нк ма є здійснити ідентифіка цію як інвестиційної компа нії, та к і у ра зі, коли
функції упра вління та кою інвестиційною компа нією здійснюються компа нією з упра вління
активами, така компанія теж має бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, у тому
числі ма ють бути вста новлені кінцеві бенефіціа рні вла сники (контролери) відповідних
юридичних осіб.

Особливої ува ги за слуговує процедура здійснення ідентифіка ції, у тому числі вста новлення
кінцевих бенефіціа рних вла сників (контролерів) тра стів.Тра ст - юридична особа -нерезидент,
яка прова дить свою діяльність на основі довірчої вла сності, де повірений діє за ра хунок і в
інтереса х довірителя, а та кож зобов'язується за вина городу виконува ти певні юридичні дії.
Довірчі вла сники ма ють розкрива ти свій ста тус та своєча сно на да ва ти вищеза зна чену
інформа цію суб'єкта м первинного фіна нсового моніторингу, коли довірчий вла сник, як
довірчий власник, встановлює ділові відносини чи здійснює разові операції понад певні пороги.
Кінцевим бенефіціа рним вла сником (контролером) не може бути особа , яка ма є форма льне
пра во на 25 чи більше відсотків ста тутного ка піта лу а бо пра в голосу в юридичній особі, а ле 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 фіна нсів Олекса ндр Да нилюк 27 вересня зустрівся з предста вника ми Орга ніза ції
економічного
співробітництв
а
ат
розвитку
(ОЕСР)
для
обговорення
перебігу
імплемента ції Пла ну дій BEPS (BaseErosionandProfitShifting - Пла н за ходів з протидії
розмива нню пода ткової ба зи й виведенню прибутку з-під опода ткува ння) та приєдна ння
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 міжна родні пода ткові станда рти, зосереджуючи ува гу на звіта х кра їн, та інші мініма льні
ста нда рти BEPS, а та кож ста нда рти обміну інформа цією за за питом й а втома тичного обміну
інформацією про фінансові рахунки (the «CommonReporting Standard»).
О. Да нилюк повідомив, що Міністерство розробило дета льну Дорожню ка ртуз імплемента ції
мінімального стандарту Плану дій BEPS і вже до кінця 2017 року Україна має на меті
приєдна тися до Ба га тосторонньої угоди (MLI - MultilateralInstrument). За вдяки цьому
інструменту кроки 6 і 14 Мініма льного ста нда рту Пла ну дій BEPS будуть викона ні, що да сть
можливість удоскона лити меха нізми боротьби зі штучним використа нням пода ткових
перева г міжна родних конвенцій із метою виведення прибутку з-під опода ткува ння.
Відповідні зміни внесено одноча сно до пона д 60 чинних міжна родних конвенцій про
уникнення подвійного оподаткування.
Крім того, з 2020 року за пустять а втома тичний обмін інформа цією про фіна нсові ра хунки
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 за конода вства та за безпечити високі ста нда рти конфіденційності та безпеки отрима них
да них», - за зна чив О. Да нилюк. Отже, Укра їна долучиться до більш ніж 100 кра їн світу, які
за прова джують цей новий ста нда рт з обміну інформа цією 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. На йча стіше в 2016 - 2017 році при пла нува нні перевірок
враховувалися наступні ризики:
- наявність систематичних порушень Податкового кодексу та інших нормативних актів у сфері
обігу готівкових коштів;

- сума виручки підприємства істотно меншпа суми виручки інших
суб'єктів господа рюва ння, що пра цюють на одній території, за йма ються
одна ковим видом діяльності і ма ють одна кові умови для отрима ння
доходу;
- на дійшла інформа ція від пра воохоронних орга нів, орга нів держа вної
влади та громадян про порушення вимог законодавства на підприємстві.
Як стверджує ДФС, використа ння критеріїв є ефективним інструментом
для відбору до перевірки пла тників пода тків щодо дотрима ння вимог
чинного законодавства при проведенні розрахункових операцій.
Посилено заходи пожежної безпеки
Зокрема:
- протипожежні двері повинні міститися в спра вному ста ні і не за ха ра щува тися 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;
- за боронено використовува ти не за призна ченням 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, шкілінтерна тів, дошкільних на вча льних за кла дів, а та кож 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 Пра вил пожежної безпеки в Україні внесені на ка зом 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
орга на х особи, яка отрима ла свідоцтво про пра во за няття а двока тською
діяльністю.
В листі за зна чено що, згідно із ЗУ "Про а двока туру та а двока тську
діяльність" (далі - Закон) адвокатська діяльність може здійснюватися:
- фізичною особою індивідуально;
- у формі а двока тського бюро (а двока тське 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’єдна ння двох а бо більше
адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).
Інформа ція про на йменува ння і місцезна ходження орга ніза ційної форми а двока тської
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 а двока тів Укра їни внесено за пис про здійснення а двока тської
діяльності індивідуально, і така діяльність не є припиненою або зупиненою.
Меха нізми взяття на облік як пла тників пода тків і як пла тників єдиного внеску вста новлені
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, за яву за формою N 1-ЄСВ та копію свідоцтва про реєстра цію 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
на ціона льній ва люті в Укра їні (да лі - Положення N 637), згідно з яким, уся готівка , що
на дходить до ка с, ма є своєча сно (у день одержа ння готівкових коштів) та в повній сумі
оприбутковуватися.
Оприбуткування готівки - це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі
на повну суму її фа ктичних на дходжень у ка совій книзі, книзі обліку доходів і витра т, книзі
обліку розрахункових операцій.
Книга обліку доходів і витрат - це документ установленої форми, що застосовується відповідно
до за конода вства Укра їни для відобра ження руху готівки та ведеться щоденно за підсумка ми
робочого дня.
Відповіда льність за порушення норм з регулюва ння обігу готівки в на ціона льній ва люті
визна чено Ука зом Президента Укра їни "Про за стосува ння штра фних са нкцій за порушення
норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 N 436/95-ВР (далі - Указ N 637).
У ра зі порушення фізичними особа ми - грома дяна ми Укра їни, іноземними грома дяна ми та
особа ми без грома дянства , які є суб'єкта ми підприємницької діяльності, норм з регулюва ння
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, отрима ні протягом ка ленда рного року від прова дження
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
пла ти, інших за охочува льних та компенса ційних випла т а бо інших випла т і вина город, які

на ра ховуються (випла чуються, на да ються) пла тнику у зв’язку з трудовими відносина ми та за
цивільно-правовими договорами.
Об’єктом опода ткува ння є чистий опода тковува ний дохід, тобто різниця між за га льним
опода тковува ним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документа льно
підтвердженими витра та ми, пов’яза ними з господа рською діяльністю та кої фізичної особи підприємця.
Під ча с на ра хува ння (випла ти) 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 та кий дохід, на да но 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.
Та ким чином, орендна пла та , яку отримує фізична особа - підприємець (орендода вець) від
оренда ря на підста ві договору оренди включа ється до скла ду доходу фізичної особи підприємця.
У разі відшкодування орендатором витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення,
електричної енергії, водопоста ча ння, водовідведення), на підста ві за ключених договорів між
на да ва ча ми послуг та фізичною особою, то та кі доходи не є дохода ми від здійснення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та включа ються до за га льного
місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи.
При цьому передба чено, що пода тковий а гент, який на ра ховує (випла чує, на да є)
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 Укра їни за твердило Інструкцію про викона ння в
Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших
видів сімейного утримання, наказ від 15 вересня 2017 року № 2904/5.
За яви пода ються до Міністерства юстиції Укра їни безпосередньо а бо
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 пита ння щодо стягнення а ліментів в іншій кра їні, в
тому числі з вимогою встановити батьківство;
- про вирішення пита ння щодо стягнення а ліментів в іншій кра їні в ра зі 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'яза ним з ба нком і внесення інформа ції до переліку пов'яза них з ба нком осіб в письмовій
формі повідомляє про це такій особі.
Перелік пов'яза них з ба нком осіб, як і ра ніше за тверджується пра влінням ба нку. Особа є
пов'яза ною з ба нком з моменту виникнення підста в для визна чення та кої особи пов'яза ним.
Щомісяця банки передають актуалізовані перелік пов'язаних осіб Національному банку.
На ціона льний ба нк Укра їни та кож уточнив критерії, за якими особа не може вва жа тися
пов'язаною з банком особою.
Оподаткування операцій з переуступки права вимоги
Коригува ння фіна нсового результа ту до опода ткува ння за опера ціями з переуступки пра ва
вимоги юридичними особа ми - пла тника ми пода тку на прибуток не передба чено Пода тковим
Кодексом Укра їни. Та кі опера ції відобра жа ються при формува нні фіна нсового результа ту до
оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Щодо опода ткува ння опера цій з відступлення права вимоги фізичними особа ми - пла тника ми
єдиного податку, то укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами пла тника ми єдиного пода тку, зокрема третьої групи є меха нізмом розра хунку по пра вочину
купівлі-прода жу това рів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже не да є пра ва суб'єкту
господа рюва ння за стосовува ти спрощену систему опода ткува ння, 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
Держа вна фіска льна служба листом від 13.09.2017 р. № 1942/В/99-99-13-02-03-14/ІПК
роз’яснила , що дохід від прода жу (обміну) не ча стіше одного ра зу протягом 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,
розташовані на та кій земельній ділянці), а та кож земельної ділянки, що не перевищує норми
безопла тної переда чі, визна ченої ст. 121 Земельного кодексу Укра їни за лежно від її
призна чення, та за умови перебува ння та кого ма йна у вла сності пла тника пода тку пона д 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
Поста новою Ка бінету Міністрів Укра їна від 4 липня 2017 року N 480 за тверджено Перелік
орга ніза ційно-пра вових форм нерезидентів, які не спла чують пода ток на
прибуток
(корпора тивний пода ток), у тому числі пода ток з доходів, отрима них за межа ми держа ви
реєстра ції та ких нерезидентів, та /а бо не є пода тковими резидента ми держа ви, в якій вони
зареєстровані як юридичні особи (далі - Перелік).

До Переліку включено резидентів Обєдна них Ара бських Еміра тів з та кими орга ніза ційнопра вовими форма ми (на зва а нглійською мовою): Free Zone Cоmpа ny, Free Zone Establishment,
Free Zone Limited Liability Company, Limited Liability Company, Sole Proprietorship, Internatonal
Busiess Company.
Опера ції з резидента ми Обєдна них Ара бських Еміра тів орга ніза ційно-пра вова 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. № 1945/6/99-99-15-0202-15/ІПК).
Оподаткування доходу, отриманого платником податку за спадковим договором
Спадковий договір є правочином, що покладає на його сторін (набувача та відчужувача) взаємні
зобов’яза ння, тому в за лежності від умов, визна чених у договорі, в розумінні Пода ткового
кодексу України дохід виникає як у відчужувача з моменту оформлення вказаного договору, так
і у на бува ча після смерті відчужува ча (лист ДФС від 11.09.2017 р. № 1883/Ю/99-99-13-02-0314/ІПК).
Податкові зобов’язань у фізичних осіб за договором позички квартири
Договір позички ква ртири є пра вочином, що покла да є на його сторін (позичкода вця та
користувача) взаємні зобов’язання, тому в розумінні Податкового кодексу України податковий
обов’язок зі спла ти пода ткових зобов’яза нь може виникнути як у позичкода вця та к 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
Пла тник пода тку на прибуток збільшує фіна нсовий результа т до опода ткува ння на суму
перевищення договірної (контра ктної) ва ртості придба них фіна нсових послуг при здійсненні
контрольова них опера цій, визна чених ст. 39 Кодексу, на д ціною, визна ченою 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
ра мка х своєї основної (звича йної) діяльності, та кі випла ти підляга ють опода ткува нню
відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не передба чено 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

