ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо податку на виведений капітал”
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Пунктом 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону
України від 21.12.2016 № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”
передбачено розробку із внесенням до Верховної Ради України проекту Закону
щодо запровадження податку на виведений капітал.
Для підготовки законопроекту при Міністерстві фінансів України
відповідно до наказу від 03.04.2017 № 410 було створено робочу групу, до якої
залучено широке коло суспільного середовища, зокрема народних депутатів,
представників Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики, міністерств, відомств, представників бізнесу,
громадськості та фахівців у сфері оподаткування.
Основними положеннями законопроекту є запровадження оподаткування
прибутку, розподіленого у формі дивідендів чи прирівняних до них платежів та
відмова від податку з доходів нерезидентів.
Прирівняними до дивідендів платежами є:
проценти, сплачені на адресу нерезидентів – пов’язаних осіб (в деяких
випадках);
виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь
страховиків – нерезидентів (в деяких випадках);
виплата фінансової допомоги неплатнику податку на виведений капітал,
що залишається неповернутою протягом 12 місяців (з правом зменшення
податку);
придбання товарів та послуг у пов’язаних осіб, що використовують
спрощену систему оподаткування;
донарахування за операція трансфертного ціноутворення;
операції з безоплатного надання майна неплатнику податку на виведений
капітал;
інвестування в статутний капітал неплатників податку на виведений
капітал (з правом зменшення податку);
виплата роялті в окремих випадках, в сумах перевищення ліміту.
Також законопроектом, зокрема, передбачається зміна методологічних
підходів оподаткування процентів за користування кредитом, що отримуються
у нерезидентів. Так, платники, у яких сукупний розмір отриманих у
нерезидентів кредитів перевищує розмір власного капіталу більше ніж у
1,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково
лізингову діяльність, - більш ніж у 5 разів), вважаються пов’язаними особами з
такими нерезидентами і сума таких процентів оподатковується за ставкою
5 відсотків. За ставкою 20 відсотків оподатковується сума процентів, що
сплачуються нерезидентам, у випадку, якщо такий нерезидент зареєстрований в
низько- податковій юрисдикції та у випадку сплати процентів нерезиденту,
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якщо сума залучених від нього кредитів (позик) перевищує власний капітал
більше ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять
винятково лізингову діяльність, - більш ніж у 5 разів).
Крім того, законопроектом передбачаються перехідні положення для
банків, які матимуть право залишатись платниками податку на прибуток до
2020 року включно. Також передбачається, що сума дивідендів, що
виплачується за 2013-2017 роки, не оподатковується податком на виведений
капітал у межах обсягу оподатковуваного прибутку, з якого раніше був
сплачений податок на прибуток.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою зазначеного законопроекту є встановлення простих правил
оподаткування, спрощення процедури адміністрування податку, створення
сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в економіку
держави.
3. Правові аспекти
Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація норм законопроекту вплине на показники бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Законопроект потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Національним
банком України, Державною фіскальною службою України, Державною
регуляторною службою України.
6. Регіональний аспект
Проект
Закону
України
не
адміністративно-територіальних одиниць.

стосується

питання

розвитку

61. Запобігання дискримінації
У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект Закону
громадськістю.

України

потребує

проведення

консультацій

з

9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону України не потребує проведення консультацій із
соціальними партнерами.
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10. Оцінка регуляторного впливу
Законопроект є регуляторним актом та потребує погодження з
Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття законопроекту дозволить встановити прості правила
оподаткування, спростить процедуру адміністрування податку, зупинити відтік
капіталу за кордон, що сприятиме оздоровленню економіки в цілому через
створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в
економіку держави.
Міністр фінансів України

“___” ____________ 2017 року

О. ДАНИЛЮК

