
 
 

  

 

ТЕМА: 
 

ПОДАТКОВА РЕФОРМА 2015 РОКУ.  
НОВІ ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
 

Питання до обговорення:  
 

 Податок на доходи фізичних осіб, 
включаючи пасивні доходи 

 Податок на прибуток: оподаткування 
роялті, дивідендів, сплата авансових 
внесків 

 Єдиний соціальний внесок 

 Електронне адміністрування ПДВ 

 Додатковий імпортний збір 

 Єдиний податок 

 Нові правила застосування РРО 

 Транспортний податок і податок на 
нерухомість: платники, об’єкти 
оподаткування, ставки 

 Перевірки підприємств за новими 
правилами 

 Розкриття інформації про кінцевих 
вигодо набувачів 

 Трудові договори: допуск 
співробітників за новими умовами 
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Юридична фірма «Гвоздій та 
Оберкович» 

e-mail: info@golaw.ua 
web: www.golaw.ua 
 
Київ: вул. Інститутська, 19-Б, офіс 29 
тел.: +380 44 581 1220, факс: +380 44 581 1222 
 
Одеса: пров. Катаєва, 4 
тел.: +380 48 734 8551, факс: +380 48 722 3798 

  

 

Валентин ГВОЗДІЙ, керуючий 
партнер 

Ірина КАЛЬНИЦЬКА, старший юрист, 
керівник практики податкового 
права 

Максим ЛЕБЕДЄВ, керуючий юрист, 
керівник практики корпоративного 
права 

Наталія МИСНИК, старший юрист, 
керівник судової практики 
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Група Критерії за групами: Види діяльності 
(суб`єкти 

господарювання) 

Ставки податку:1* Строки 
подання 
звітності 

Терміни сплати 
податку наймані особи обсяг річного 

доходу 
основні додаткові 

Фізичні особи – підприємці 

1 
група 

без найманих осіб не перевищує 
300000 грн. 

• роздрібний продаж 
товарів з торговельних 
місць на ринках; 
• господарська 
діяльність з 
надання побутових 
послуг населенню 

 до 10 % МЗП на 
місяць 

15 % до: 
• суми перевищення 
граничного обсягу доходу, 
визначеного у пп. 1–3 п. 
291.4 ПКУ; 
• доходу, отриманого від 
провадження діяльності, не 
зазначеної у реєстрі 
платника єдиного податку, 
віднесеного до 1 або 2 
групи; 
• доходу, отриманого при 
застосуванні іншого 
способу розрахунків, ніж 
грошовий; 
• доходу, отриманого від 
здійснення видів діяльності, 
які не дають права 
застосовувати спрощену 
систему оподаткування; 
• до доходу, отриманого 

у строк, 
встановлений 
для річного 
(звітного) 
періоду 

авансовим 
внеском не 
пізніше 20 числа 
(включно) 
поточного 
місяця 

2 
група 

одночасно не 
перевищує 10 осіб 

не перевищує 
1500000 грн. 

• господарська 
діяльність з 
надання послуг (у т. ч. 
побутових)2* платникам 
єдиного податку та/або 
населенню; 
• виробництво та/або 
продаж товарів; 
• діяльність у 
сфері ресторанного 
господарства 

до 20 % МЗП на 
місяць 

3 
група 

без найманих осіб або 
кількість найманих 
осіб не обмежено 

не перевищує 
20000000 грн. 

• будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 

2 % від доходу 
для платників 
ПДВ 

у строк, 
встановлений 
для 

протягом 10 
календарних 
днів після 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000479.html#135
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000479.html#477


 
 
 

 

 

єдиного податку3* 4 % від доходу 
для неплатників 
ПДВ 

платниками 1 або 2 групи 
від провадження 
діяльності, яка не 
передбачена у пп. 1 або 2 п. 
291.4 ПКУ, відповідно 

квартального 
(звітного) 
періоду  

граничного 
строку подання 
квартальної 
декларації 

Юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми 

3 
група 

не обмежено не перевищує 
20000000 грн. 

• будь-які види 
діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам 
єдиного податку3* 

2 % від доходу 
для платників 
ПДВ 

Подвійний розмір ставок (4 
% або 8 % відповідно) від: 
• суми перевищення обсягу 
доходу, визначеного у пп. 3 
п. 291.4 ПКУ; 
• доходу, отриманого при 
застосуванні іншого 
способу розрахунків, ніж 
грошовий; 
• доходу, отриманого від 
здійснення видів діяльності, 
які не дають права 
застосовувати спрощену 
систему оподаткування 

у строк, 
встановлений 
для 
квартального 
(звітного) 
періоду  

протягом 10 
календарних 
днів після 
граничного 
строку подання 
квартальної 
декларації 

4 % від доходу 
для неплатників 
ПДВ 

4 
група 

не обмежено не обмежено • сільськогосподарські 
товаровиробники, у 
яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 %, 
крім тих, 

з 1 гектара (у % бази оподаткування): 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім 
розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, а також тих, що перебувають у 
власності (в користуванні, оренді) с/г 
товаровиробників, які виробляють 
(вирощують) та переробляють продукцію 
рослинництва на закритому ґрунті), - 0,45; 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих 

щороку не 
пізніше 20 
лютого 

щоквартально 
протягом 30 
календарних 
днів, що 
настають за 
останнім 
календарним 
днем 
податкового 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000479.html#478
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000479.html#478
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP950647.html


 
 
 

 

 

 

До відома 
1* Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п. 293.1 ПКУ). Особливості застосування ставок єдиного податку визначено у п. 

293.8 ПКУ.  
2* Фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 

009:2005), належать виключно до 3 групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи (п. 291.4 ПКУ). 
3* Фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, можуть обирати лише 3 

групу зі сплатою єдиного податку за ставкою 4 % (п. 293.3 ПКУ). 

 

ЗМІСТ 
БАЗА 

ОПОДАТКУВАННЯ  
СТАВКИ ВИНЯТКИ1 

ДАТА 

ВВЕДЕННЯ 

СТРОК 

ДІЇ 
КОМЕНТАР 

Запроваджується Базою  10 % - для  Нафта; набуває 12 Згідно з п. 190.1 ст. 190 

                                                           
1
 Не є об’єктом оподаткування додатковим імпортним збором 

яким заборонено бути 
платникам єдиного 
податку 

у гірських зонах та на поліських територіях, - 
0,27; 
• для багаторічних насаджень (крім 
розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях) - 0,27; 
• для багаторічних насаджень, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях, - 
0,09; 
• для земель водного фонду - 1,35; 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ, що 
перебувають у власності (в користуванні, 
оренді) с/г товаровиробників, які виробляють 
(вирощують) та переробляють продукцію 
рослинництва на закритому ґрунті, - 3 

(звітного) 
кварталу, у 
розмірах: 
у I кварталі - 10 
%;  
у II кварталі - 10 
%;  
у III кварталі - 50 
%; 
у IV кварталі - 30 
% 

ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html


 
 
 

 

 

додатковий 

імпортний збір2, 

який справляється з 

товарів, що 

ввозяться на митну 

територію України у 

митному режимі 

імпорту, незалежно 

від країни 

походження цих 

товарів. 

 

Додатковий 

імпортний збір 

сплачуватиметься 

додатково до 

основного ввізного 

мита, 

передбаченого 

Митним кодексом 

України 

оподаткування 

додатковим 

імпортним збором є 

митна вартість 

товарів, що 

ввозяться на митну 

територію України, 

визначена 

відповідно до 

положень Митного 

кодексу України 

товарів, що 
класифікуються 
у товарних 
групах 1 - 24 
згідно з  УКТЗЕД 
(стосується 
різних видів 
продуктів); 

 5 % - для 
товарів, що 
класифікуються 
у товарних 
групах 25 - 97 
згідно з УКТЗЕД; 

 10 % - для 
товарів, що 
підлягають 
оподаткуванню 
ввізним митом 
відповідно до 
статті 374 
Митного 
кодексу 
України»3 

 газ природний; 

 неопромінені паливні 
елементи; 

 електроенергія; 

 вугілля; 

 бензини, мазут та 
дизпаливо; 

 товари, зазначені у 
пунктах 2 – 7, 9, 10, 12, 13, 
15, 18 - 20 ч. першої ст. 
282, ч. першій та четвертій 
ст. 287, підпункті 11 п. 4, п. 
4 розділу XXI "Прикінцеві 
та перехідні положення" 
Митного кодексу України; 

 медичні вироби для 
проведення гемодіалізу 
та лікування 
онкологічних хворих за 
переліком; 

 товари, що безоплатно 
надаються Україні 
урядами інших держав 
/міжнародними 
організаціями. 

чинності з 

моменту 

опублікування 

рішення 

Кабінету 

Міністрів 

України щодо 

завершення 

консультацій з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями - 

наразі не 

прийнято 

місяців розділу V ПКУ: Базою 

оподаткування податком 

на додану вартість для 

товарів, що ввозяться на 

митну територію України, 

є договірна (контрактна) 

вартість, але не нижче 

митної вартості цих 

товарів, з урахуванням 

мита та акцизного 

податку, що підлягають 

сплаті і включаються до 

ціни товарів».  

Відповідно, в разі 

запровадження 

додаткового імпортного 

збору, база 

оподаткування ПДВ при 

імпорті товарів буде 

збільшена за рахунок 

розміру додаткового 

імпортного збору 

 

                                                           
2
 Вводиться в дію згідно пунктів 1, 2 ст. 1. Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і 

торгівлі 1994 року»  від 28 грудня 2014 року N 73-VIII , Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу» від 28 грудня 

2014 року N 74-VIII» 
3
 Відповідна стаття Митного кодексу України регулює умови ввезення (пересилання) товарів на митну територію України громадянами – фізичними особами, і відповідно не є 

застосованою у випадку імпортування товарів суб’єктами господарювання 

 



 
 
 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ  

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII передбачено впровадження системи 

електронного адміністрування ПДВ, яке діятиме починаючи вже з 01.01.2015 р.  

Основні нововведення: 

 кожному платнику податку буде відкрито рахунок у системі електронного 
адміністрування податку (далі – рахунок ПДВ).  

 всі податкові накладні будуть складатись виключно в електронному вигляді.  
 всі без винятку податкові накладні слід буде реєструвати в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (ЄРПН), незалежно від розміру податку чи наявності кодів.  
Порядок електронного адміністрування ПДВ затверджено постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 

569.  

Система електронного адміністрування ПДВ забезпечує автоматичний облік в розрізі платників 

податку:  

 суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних, 
зареєстрованих в ЄРПН;  

 суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;  

 суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного 
адміністрування ПДВ;  

 суми податку, на яку платники мають право видати податкові накладні.  
Електронні  рахунки ПДВ будуть відкриті для кожного платника окремо з метою зарахування 

коштів:  

З власного поточного рахунку платника в 

сумах, необхідних для збільшення розміру 

суми, що обчислюється відповідно до п. 

200.3 ПКУ 

Відповідно до п. 200.3 ПКУ та Порядку № 569 сума податку, на яку 

платник має право видати податкові накладні, розраховується за 

формулою:  

е Накл = е НаклОтр + е Митн + е ПопРах - е НаклВид - е Відшкод - е Перевищ, 

де е НаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником ПН 

та РК, зареєстрованими в ЄРПН;  

е Митн – загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні 

товарів на митну територію України, на підставі даних митних 

декларацій;  

е ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного 

адміністрування ПДВ з власного поточного рахунку платника. 

Показник обраховується на підставі наданої Казначейством ДФСУ 

інформації по особовому рахунку платника;  

е НаклВид – загальна сума податку за виданими платником ПН та РК, 

зареєстрованими в ЄРПН;  

е Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до 

бюджетного відшкодування. Показник формується на підставі 

задекларованих до відшкодування на рахунок платника сум 

від’ємного значення податку;  

е Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов'язань, 

зазначених платником у поданих податкових деклараціях з податку 

на додану вартість, над сумою податку, що міститься в складених 

таким платником податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН. 



 
 
 

 

 

Фактично йдеться про ті податкові накладні, які підприємство 

виписало, але не зареєструвало. Отже, податкові зобов’язання 

залишаються, як і зараз, навіть по накладних, які не зареєстровані 

(ті, що підлягають обов’язковій реєстрації). Контрагент при цьому 

права на податковий кредит по таких податкових накладних не 

має.  

Отже, якщо за результатами такого розрахунку сума є меншою, 

ніж сума податку в податковій накладній, яку платник повинен 

зареєструвати в ЄРПН, то платник зобов'язаний перерахувати 

суму коштів, якої не вистачає для формування такої податкової 

накладної, із свого поточного рахунку на свій рахунок ПДВ. Іншими 

словами, ми маємо право виписати податкову накладну лише на 

суму отриманого податкового кредиту, залишку від’ємного 

значення по ПДВ або наявності зайвих коштів на рахунку ПДВ в 

момент складання документа. В іншому випадку, слід спочатку 

перерахувати суму ПДВ (якої не вистачає для формування 

податкової накладної) на рахунок ПДВ, і лише після того виписати 

та зареєструвати податкову накладну. Тобто, фактично, ПДВ 

сплачується в момент проведення операції, а покупець її просто 

компенсує і лише тоді, коли заплатить кошти.  

З власного поточного рахунку платника в 

сумах, недостатніх для сплати до бюджету 

узгоджених податкових зобов'язань з цього 

податку 

Саме з такого рахунку ПДВ будуть перераховуватися кошти до 

державного бюджету, що підлягають сплаті за наслідками 

декларування. Сам процес сплати виглядатиме так. ДФСУ буде 

надсилати Казначейству реєстри платників, у яких зазначається 

сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на 

спеціальний рахунок платника. На підставі таких реєстрів 

Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого ПКУ 

для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми 

податку до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника.  

Отже, ПДВ за звітний період ми вже не будемо платити самі з 

власного поточного рахунку на бюджетний рахунок, такі кошти 

будуть автоматично списуватися з кожного персонального рахунку 

в останній день сплати, проте платники фактично будуть 

сплачувати його значно раніше.  

З власного поточного рахунку платника в 

сумі податку, отриманого від покупців при 

проведенні операцій з продажу 

товарів/послуг за готівкові кошти або при 

проведенні бартерних (товарообмінних) 

операцій 

При отриманні від покупців готівки при проведенні операцій з 

продажу товарів/послуг, а також при проведенні бартерних 

(товарообмінних) операцій, суму отриманого ПДВ платник має 

також внести на відповідний рахунок ПДВ.  

 



 
 
 

 

 

З власного поточного рахунку платника в 

сумі податку, нарахованого платником за 

результатами проведення операцій, 

передбачених п. 198.5 ПКУ 

Якщо платник почне використовувати товари/послуги, «вхідний» 

ПДВ за оплату яких було включено до складу податкового 

кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування; звільнених 

від оподаткування; в операціях, що здійснюються в межах балансу 

платника податку, та в операціях, що не пов’язані з його 

господарською діяльністю, він зобов'язаний нарахувати податкові 

зобов'язання, розмір яких становитиме суму попередньо 

сформованого податкового кредиту, та суму такого ПДВ внести 

знову ж таки на відповідний рахунок ПДВ.  

Способи зменшення податкового навантаження:  

– укладення угод на умовах передоплати, принаймні, на суму ПДВ;  

– отримання оплати за товар протягом 15 днів (строк реєстрації податкових накладних);  

– розподіляти податковий кредит протягом місяця, тобто розподіляти момент закупівлі;  

– оформлення актів в кінці місяця, аби якомога більше враховувати отриманий за місяць 

податковий кредит, та не сплачувати обігові (живі) кошти.  

 

ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

Об’єкт оподаткування      1) Об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка 
2) Об’єкт нежитлової нерухомості, в тому числі його частка 

 

Не є об'єктом оподаткування  а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного 

бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими  

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені 

законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у 

зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради; 

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-

інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не 

більше одного такого об'єкта на дитину; 

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою 

діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 

приміщення промислових підприємств; 



 
 
 

 

 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, 

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності; 

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 

 

База оподаткування  Загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі його часток 

Платники податку  фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 

 

У разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у 

спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 

 

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна 

з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 

платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх 

згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку 

 

Ставка податку Встановлюється за рішенням сільської, селищної або міської ради в 

залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів 

нерухомості. 

Максимум: 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати (максимум 

24,36 грн. на 2015р.), встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

 

Податковий період  

 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року  

Порядок обчислення суми 

податку 

Для фізичних осіб-власників об’кта/об’єктів нерухомості 

 

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості  

 

здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси 

(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку (пп. 

266.7.1. п. 266.7. ст. 266 ПКУ): 

 

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової 



 
 
 

 

 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи 

з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а"(на 60 

м.кв. на квартиру/ри) або "б"(на 120 кв.м. на будинок/ків) підпункту 

266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого 

самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її 

встановлення) та відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів 

зменшеної відповідно до підпунктів "а"(на 60 м.кв. на квартиру/ри) 

або "б"(на 120 кв.м. на будинок/ків) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї 

статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної 

площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки 

податку; 

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної 

відповідно до підпункту "в"(на 180 кв.м.) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 

цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з 

неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та 

відповідної ставки податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього 

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до 

питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості. 

 

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості 

 

 здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси 

(місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної 

площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної 

ставки податку. 

 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого 

самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику 

податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси 

(місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим 

(звітним) періодом (роком). 

 

Для нерезидентів 

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - 



 
 
 

 

 

нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням 

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності таких нерезидентів. 

 Для юридичних осіб-власників об’кта/об’єктів нерухомості 

 

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня 

звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому 

органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому 

статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками 

поквартально. 

 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником 

подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права 

власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, 

в якому виникло право власності на такий об'єкт. 

Порядок сплати податку Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній 

місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про 

прийняття податків. 

Строк сплати податку Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в 

річній податковій декларації. 

Пільги із сплати податку База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі 

їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, 

зменшується (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ): 

 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 

кв. метрів; 

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 

(у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх 

часток), - на 180 кв. метрів. 

 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік), тобто раз на кожен календарний рік. 



 
 
 

 

 

 

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу 

житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. 

Пільги з податку, що сплачується 

на відповідній території з об'єктів 

житлової нерухомості, для 

фізичних осіб не надаються на 

 об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких 
об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної 
площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; 
 об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 
використовуються у підприємницькій діяльності). 

 

 

АВТОМОБІЛЬНІ ПОДАТКИ 

 

1. Транспортний податок (ст. 267 ПКУ) 

Платники: фізичні та юридичні особи (в тому числі нерезиденти) які мають зареєстровані 
легкові автомобілі, які відповідають об’єкту оподаткування. 

Об’єкт: легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см. 

Ставка податку:  25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль. 

Додаткова інформація: для фізичних осіб податок нараховується контролюючим органом за місцем 
реєстрації платника податку, який надсилає (вручає) податкове повідомлення-
рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити за місцем 
його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію 
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і 
зараховується до відповідного бюджету: 

 фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

 юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу відмінений 

3. Акцизний податок:  

До підакцизних товарів 
включено:  

1. транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше 
(автобуси), 

2. транспортні засоби для перевезення вантажів (вантажівки), 
3. транспорті засоби з електричними двигунами 

(далі разом в цьому тексті - Товари); 



 
 
 

 

 

Об’єкт оподаткування:  реалізації вироблених в Україні Товарів; 

 реалізації та/або передачі в межах одного підприємства Товарів з 
метою власного споживання, промислової переробки, своїм 
працівникам; 

 здійснення внесків Товарів до статутного капіталу; 

 ввезення Товарів на митну територію України; 

 переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного 
засобу у підакцизний легковий автомобіль. 

Ставки податку: 
(детально - ст.215 ПКУ) 

 транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше – На 
нові автобуси акциз встановлений у розмірі 0,003 Євро за 1 куб см 
двигуна, на старі - у розмірі 0,007 Євро за 1 куб см.  

 транспортні засоби для перевезення вантажів -  Залежно від тоннажу на 
нові вантажівки ставка акцизу встановлюється на рівні від 0,01 Євро до 
0,016 Євро за 1 куб. см. двигуна. Ставка зростає удвічі на автомобілі, які 
використовувалися до 5 років. На використовувані понад 8 років - в 20 
разів. 

 транспорті засоби з електричними двигунами – 109,129 Євро за 1 
автомобіль. 

 

Із прийняттям Верховою Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» було внесено низку змін в 

Податковий кодекс України. 

 

Вашій увазі пропонуються основні зміні, а саме: 

ПЕРЕВІРКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: 

1. На 2015 і 2016 роки введено мораторій на проведення перевірок контролюючими органами 

підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за 

попередній календарний рік.  

Такі перевірки можуть здійснюватися виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою 

суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогам Кримінального 

процесуального кодексу України.  

Проте, слід зауважити, що це обмеження не поширюється: 

 з 1 січня 2015 року - на перевірки суб'єктів господарювання, які ввозять на митну територію 
України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання 
норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на 
доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість; 

 з 1 липня 2015 року - на перевірки платників єдиного податку другої та третьої (фізичні особи - 
підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у 
дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників 
єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів 
розрахункових операцій. 

2. Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які 

передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо 

питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника 

податків. 



 
 
 

 

 

78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації 

виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник 

податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит 

контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, 

валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 

78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником 

податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на 

письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та 

відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 

78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану 

вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним 

значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень; 

78.1.11. отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно 

до закону. 

3. У зв’язку з введенням електронного адміністрування ПДВ змінено визначення камеральної 

перевірки.  

 відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, камеральною вважається 
перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, 
зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи 
електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює 
казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у 
системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 
податкових накладних та даних митних декларацій). 

4. Внесено зміни до п. 82.4 ПК України в якому передбачено, що відтепер рішення керівника 

контролюючого органу щодо зупинення проведення документальної виїзної планової та позапланової 

перевірки може бути не тільки вручено платнику податків або його уповноваженому представнику під 

розписку, а й надіслано йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

5. Доповнено перелік обставин для проведення позапланових перевірок. 

 позапланова перевірка проводиться у випадку, якщо платником податків не подано в 
установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для 
виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за 
заявою платника податків. 

6. Відповідно до п. 20.1 ст. 20 ПК України, контролюючі органи тепер мають право: 

 проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку згідно з національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами 
фінансової звітності; 

 проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат і фінансового 
результату до оподаткування відповідно до бухгалтерського обліку відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 
звітності. 

7. З 1 квітня 2015 фактична перевірка може здійснюватися без попередження не тільки в разі 

отримання інформації про порушення виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та цільового використання спирту, а і нафтопродуктів, палива 

моторного альтернативного, зрідженого газу (пп. 80.2.5, п. 80.2 ст. 80 ПКУ). 



 
 
 

 

 

8. З 1 липня 2015 контролюючі органи вже не будуть здійснювати документальні позапланові виїзні 

перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлених платниками у звітних 

періодах, що настають після 1 липня 2015 (пункт 37 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ). 

Разом з тим буде призупинено дію наступних положень: 

 пп. 78.1.8 ПКУ (щодо перевірок під час подання декларації з ПДВ із заявленим 
відшкодуванням);  

 абзац четвертий п. 82.4 ПКУ (щодо обмеження терміну перевірки за п. 200.10 ПК України не 
більше ніж на 60 календарних днів); 

 п. 200.11 ПК України (щодо проведення позапланової документальної перевірки, якщо є 
підозра щодо порушення законодавства при заяві бюджетного відшкодування);  

 п. 200.14 ПК України (контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного 
відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації) в частині проведення документальних 
позапланових виїзних перевірок. 

9. Вилучено пункт 17 підрозділу 10 розділу XX ПК України, яким було встановлено, що електронні 

перевірки проводяться щодо платників податків, які: 

 застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності - з 1 січня 2014 роки; 

 суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 року; 

 інших платників податків - з 1 січня 2016 року. 
Отже з 01.01.2015 р електронні перевірки стосуються всіх платників податків з незначним ступенем 

ризику, визначеної згідно з пунктом 77.2 ПКУ. Такі перевірки проводитимуться згідно з пп. 75.1.2 ПКУ 

за заявою платника податків. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

1. Відтепер штрафні санкції, передбачені п. 119.2 ПК України, застосовуються також за неподання 

звітності щодо сум отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги). Отже, чекаємо нову 

звітність для податкових агентів. При цьому не виключено, що тепер новий податковий розрахунок за 

формою № 1ДФ буде включати в себе не тільки військовий збір, а й інформацію щодо сум отриманої 

оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги). 

2. Запроваджено відповідальність за порушення термінів реєстрації податкових накладних (далі - ПН) 

підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, та розрахунків коригування (далі - РК) до таких 

податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) (ст. 120 1 ПК України ). 

Так, за порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації ПН / РК в ЄРПН, встановлених ст. 201 

ПКУ, застосовується штраф у розмірі: 

 10% від суми ПДВ, зазначеної в таких НН/РК, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 
календарних днів; 

 20% від суми ПДВ, зазначеної в таких НН/РК, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 
календарних днів; 

 30% від суми ПДВ, зазначеної в таких НН/ РК, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 
календарних днів; 

 40% від суми ПДВ, зазначеної в таких НН/ РК, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і 
більше календарних днів. 

Зверніть увагу!  

Ці штрафні санкції не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН ПН та РК, складених в 

період з 1 лютого 2015 до 1 липня 2015 (п. 35 підрозділу 2 р. XX ПКУ). 



 
 
 

 

 

Крім того, з 1 січня 2015 за відсутність з вини платника реєстрації ПН / РК в Єдиному реєстрі податкових 

накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання застосовується штраф у розмірі 50% від 

суми ПДВ, зазначеної в таких НН / РК (п. 120 1.2 ПКУ). 

3. Виключена ст. 125 ПК України, яка передбачала відповідальність за порушення та використання 

торгового патенту. Це обумовлено тим, що торгові патенти скасовані з 1 січня 2015 року.  

Суб'єкти господарювання, які порушили порядок отримання та використання торгового патенту за 

період до 1 січня 2015 року, несуть відповідальність у порядку і на умовах, які діяли до 1 січня 2015 

року (п. 3 підрозділу 7 р. XX ПКУ). 

4. Стаття 126 ПКУ доповнено рентною платою. Отже, тепер у разі якщо платник податків не сплачує 

узгоджену суму грошового зобов'язання з рентної плати протягом строків, визначених Податковим 

кодексом, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу у наступних розмірах: 

 при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми 
грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; 

 при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми 
грошового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. 
 

5. З 1 квітня 2015 року запроваджується відповідальність за порушення правил вивезення 

нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу 

(ст. 1281 ПК України). 

Стаття 1281 ПК України передбачає застосування штрафу за вивезення нафтопродуктів, палива 

моторного альтернативного та скрапленого газу з території акцизного складу або транспортування 

такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній 

про погодження відпуску у розмірі 200% вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не 

менше 15000 грн. 

 

6. За результатами діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток 

підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з 

податку на прибуток підприємства та повноти його сплати не застосовуються. 

7. Не менш важливі зміни відбулися і в порядку подання податкової звітності. 

Так, платник податків зобов'язаний за кожний встановлений ПК України звітний період, в якому 

виникають об'єкти оподаткування, або в разі наявності показників, що підлягають декларуванню, 

відповідно до вимог ПК України подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, 

платником якого він є (п. 49.2 ПК України). 

Виняток становлять платники, які мають діючі (в тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення 

діяльності з підакцизної продукцією, яка підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Вони 

зобов'язані за кожний встановлений ПК України звітний період подавати податкові декларації 

незалежно від того, чи здійснювали вони господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.21 ПК 

України). 

Отже, тепер за ненадання «нульових» податкових декларацій платниками податків, крім зазначених 

у п. 49.21 ПКУ, відповідальність не передбачена. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

НОВІ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

Вид доходу Ставка податку 
Стаття (пункт, 

підпункт) 
р. IV ПКУ 

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з 
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами: 

  

– у розмірі, що за звітний календарний місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 
січня звітного податкового року  

15 % абз. 1 п. 167.1 

– у розмірі, що за звітний календарний місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 
січня звітного податкового року  

20 % абз. 2 п. 167.1 

Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, 
студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму 
для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до 
найближчих 10 гривень 

15 (20) % пп. 165.1.26 

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності 15 (20) % п. 177.1 

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності 15 (20) % п. 178.2 

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк 15 (20) % п. 170.9 

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) 15 (20) % п. 170.1 

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та 
корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у 
підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 ПКУ 

20 % п. 170.2 

Інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому 
числі від зміни курсу іноземної валюти 

20 % п.167.5.1 

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення 
застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення 
строку такого договору.  

15 (20) % пп. 170.8.2 Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя  

Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу 
або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного 
вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення 
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Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в 
сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень 

15 (20) % 
пп. «б» пп. 

165.1.22 

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ 15 (20) % п. 170.7 

Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, 
проданий НБУ) 

15 (20) % пп. 164.2.18 

Виграші, призи, дарунки 

Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів  30 % пп. 167.3 

Виграш, приз у лотерею 15 % п. 170.6.2 

Виграші та призи, інші, ніж виграш (приз) у лотерею 15 % п. 170.6.3 

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї 
МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у 
будь-якій сумі 

не 
оподатковуються 

пп. 165.1.39 

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам 
спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 
ПКУ) 

15 (20) % абз. 2 п. 167.3 

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються 
за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина») 

0 %, 
5 %, 

15 (20) % 
п. 174.6 

Проценти* 

Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок 20 % п. 167.5.1 

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом 20 % п. 167.5.1 

Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках 20 % п. 167.5.1 

Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки  20 % п. 167.5.1 

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи 
відповідно до закону  

20 % п. 167.5.1 

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону  20 % п. 167.5.1 

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону 20 % п. 167.5.1 

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу 
(погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії 
сертифікатів; 

20 % п. 167.5.1 
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Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що 
зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ 

20 % пп. 170.4.3 

Дивіденди, роялті 

Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-
резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у 
статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну 
вартість нарахованих дивідендів 

не 
оподатковуються 

пп. 165.1.18 

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування  20% п. 167.5.1 

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток 
підприємств  

5 % п.167.5.2 

Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус 
привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка 
перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником 
податку 

15 (20) % пп. 170.5.3 

Роялті 20 % пп. 170.3.1 

Продаж нерухомості 

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири 
або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого 
майна у власності платника податку понад 3 роки** 

не 
оподатковується 

п. 172.1 

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 
172.1. 
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 

5 % абз. 1 п. 172.2 

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва 5 % абз. 2 п. 172.2 

Продаж рухомого майна 

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі) 5 % п. 173.1 

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з 
об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає 
оподаткуванню. 
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше 
об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню 

5 % п. 173.2 

Спадщина 
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Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 0 % пп. 174.2.1  

Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має 
статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом 

0 % пп. 174.2.1  

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на 
території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи 
Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що 
успадковуються будь-яким спадкоємцем 

0 % пп. 174.2.1  

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого 
ступеня споріднення  

5 % пп. 174.2.2  

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що 
успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента 

15 (20) % пп. 174.2.3  

Доходи нерезидентів та іноземні доходи 

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів за ставками, 
визначеними для 

резидентів 
пп. 170.10.1  

Іноземні доходи 15 (20) % пп. 170.11.1  

Пенсії 

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового 
утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 3 МЗП 
(у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (3654 грн. у 2015 р.) 

15 (20 %) суми 
перевищення 

пп. 164.2.19  

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії 
підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати  

15 (20) % пп. 164.2.19  

До відома 

* Фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до 1 серпня 2014 р. нараховано доходи, зазначені в абз. 2-10 п. 167.1 ПКУ, звільняються від обов'язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абз. 

3 п. 2 р. III Закону № 1588)  

** Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину (абз.2 п. 172.1 ПКУ)
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Встановлення мінімального 
розміру ЄСВ 

Нарахування ЄСВ за 
неосновним місцем роботи 

Заходи щодо виведення ЗП 
із "тіні" 

Зміни щодо порядку обчислення та сплати ЄСВ4 
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 Зміни внесено до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI 

У разі якщо база нарахування ЄСВ (крім 
винагороди за цивільно-правовими 
договорами) не перевищує розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується ЗП, сума ЄСВ 
розраховується як добуток розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід), та ставки єдиного внеску, 
встановленої для відповідної категорії 
платника. 

При нарахуванні ЗП (доходів) фізичним 
особам з джерел не за основним місцем 
роботи ставки ЄСВ, застосовуються до 
визначеної бази нарахування незалежно 
від її розміру без застосування 
коефіцієнта бази нарахування. 

 
Підприємці на загальній системі 
оподаткування у разі якщо вони не 
отримали доходу (прибутку) у звітному 
році або окремому місяці звітного року, 
мають право самостійно визначити базу 
нарахування, але не більше максимальної 
величини бази нарахування ЄСВ. При цьому 
сума єдиного внеску не може бути 
меншою за розмір мінімального 
страхового внеску  

 
 
 
З 1 січня 2015 року при нарахуванні ЗП 
фізичним особам та/або при нарахуванні 
винагороди за цивільно-правовими 
договорами ставки ЄСВ, визначені 
відповідно до класів професійного ризику 
для роботодавців (юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців), 
застосовуються з коефіцієнтом 0,4, у 
випадку якщо платником ЄСВ 
виконуються певні умови. 
  

Сплата ЄСВ підприємцями 

на загальній системі 

оподаткування  



 
 
 

 

 

Умови для застосування коефіцієнту 0,4 до ставки ЄСВ 

 

1. Загальна база нарахування ЄСВ за відповідний місяць в 2,5 рази або більше перевищує 
загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ цього ж платника за 2014 рік.5 

2. Середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 відсотків у 
порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік; 

3. Середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не 
менше ніж 700 гривень; 

4. Середня заробітна плата по підприємству складе не менше 3654 гривень. 

 

Увага!  З 1 січня 2016 року при нарахуванні ЗП фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди 

за цивільно-правовими договорами ставки ЄСВ застосовуються з коефіцієнтом 0,6. 

 

Увага! Коефіцієнт застосовується тільки для ставок нарахування ЄСВ, визначених ч. 5 ст. 8 Закону 

№ 2464, для утримання ЄСВ коефіцієнт не застосовується. 

 

Члени сімей фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у здійсненні 

підприємницької діяльності, виключені з переліку платників ЄСВ (ч. 1 ст. 4 Закону № 2464). 

 

 Зміни до ЗУ «Про збір та облік  єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» спрямовані на виведення заробітних плат «із тіні» та 
супроводжуються також змінами до Кодексу законів про працю України  

 

 Відповідно до оновленої ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до 
роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 
власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з 
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

 

 Виключено ч. 4 ст. 24  КЗпП України, відповідно до якої трудовий договір вважався 
укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника 
фактично було допущено до роботи. 

 

 Більше не потребується реєстрація трудового договору, укладеного  між працівником 
та фізичною особою в державній службі зайнятості (ст. 241 КЗпП України виключено). 
 

 Ч. 2 ст. 48 КЗпП України запроваджено  необхідність ведення трудових книжок для 
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 У випадку якщо загальна база нарахування ЄСВ  не перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну 

базу нарахування ЄСВ платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що 
розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ цього платника за 2014 рік на 
загальну базу нарахування ЄСВ  за місяць, за який нараховується ЗП (але в будь-якому випадку коефіцієнт не 
може бути менше 0,4); 



 
 
 

 

 

студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять 
стажування на підприємстві, в установі, організації. Ч. 3 ст. 48 КЗпП України доповнено 
вимогою щодо оформлення трудової книжки на таких осіб не пізніше п’яти днів після 
початку проходження стажування. 

 Внесено зміни до ст. 492  КЗпП України, зокрема, скасоване зобов’язання власника або 
уповноваженого ним органу кожного разу доводити до відома державної служби 
зайнятості інформацію щодо звільнення кожного працівника в зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці. Натомість, таке повідомлення повинно бути здійснене 
лише в разі масового вивільнення працівників. 

 Внесено зміни до ст.235 КЗпП України, зокрема, при винесенні рішення про оформлення 
трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового 
договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного 
робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений 
на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно 
приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у 
розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної 
діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої 
заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на 
доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за встановлений період роботи. 

 

Зміни у розмірах відповідальності за порушення законодавства про збір та облік ЄСВ та 

законодавства про працю 

Норма, що 
передбачає від-ть 

за порушення 
Порушення Відповідальність 

ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про 
збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування» 

Несплата (неперерахування) або 
несвоєчасна сплату (несвоєчасне 
перерахування) єдиного внеску; 

Штраф у розмірі 20 відсотків 
своєчасно не сплачених сум; 

ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про 
збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування» 

Донарахування органом доходів і зборів 
або платником своєчасно не 
нарахованого єдиного внеску; 

Штраф у розмірі 10 відсотків 
зазначеної суми за кожний 
повний або неповний звітний 
період, за який донараховано 
таку суму, але не більш як 50 
відсотків суми донарахованого 
єдиного внеску; 

ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про 
збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування» 

Неподання, несвоєчасне подання, 
подання не за встановленою формою 
звітності, передбаченої ЗУ «Про збір та 
облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування»; 

Штрафу в розмірі 170 грн (10 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян) за кожне 
таке неподання, несвоєчасне 
подання або подання не за 
встановленою формою; 

ч. 11 ст. 25 ЗУ «Про 
збір та облік 
єдиного внеску на 

Неподання, несвоєчасне подання, 
подання не за встановленою формою 
звітності, передбаченої ЗУ «Про збір та 

Штраф в розмірі 120 грн (60 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян) за кожне 



 
 
 

 

 

загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування» 

облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування», вчинене 
платником єдиного внеску, до якого 
протягом року вже було застосовано 
штраф за таке порушення; 

таке неподання, несвоєчасне 
подання або подання не за 
встановленою формою 
звітності, передбаченої цим 
Законом; 

Ст. 265 Кодексу 
законів про працю 
України 

Фактичний допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення 
працівника на неповний робочий час у 
разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час, установлений на 
підприємстві, та виплати заробітної 
плати (винагороди) без нарахування та 
сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування та податків; 

Штраф у тридцятикратному 
розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення (36540 
грн.);6 
 
 

Ст. 265 Кодексу 
законів про працю 
України 

Порушення встановлених строків 
виплати заробітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених 
законодавством про працю, більш як за 
один місяць, виплата їх не в повному 
обсязі; 

Штраф у  трикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 
момент виявлення порушення 
(3654 грн.);7 

Ст. 265 Кодексу 
законів про працю 
України  

Недотримання мінімальних державних 
гарантій в оплаті праці  

Штраф у десятикратному 
розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення (12180 
грн.);4 

Ст. 265 Кодексу 
законів про працю 
України  

Порушення інших вимог трудового 
законодавства, крім передбачених 
абзацами другим - четвертим частини 
другої цієї статті; 

Штраф  у розмірі мінімальної 
заробітної плати (1218 грн.); 4 
 

Штрафи, накладення яких передбачено ч. 2 ст. 265 України, є фінансовими санкціями і не 
належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського 
кодексу України 

Ст. 41 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

Фактичний допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), допуск до роботи 
іноземця або особи без громадянства та 
осіб, стосовно яких прийнято рішення 
про оформлення документів для 
вирішення питання щодо надання 
статусу біженця, на умовах трудового 
договору (контракту) без дозволу на 
застосування праці іноземця або особи 

Накладення штрафу на 
посадових осіб підприємств, 
установ і організацій незалежно 
від форми власності, фізичних 
осіб - підприємців, які 
використовують найману 
працю, від п’ятисот до однієї 
тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 
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 Штраф уповноважена накладати Державна інспекцію України з питань праці 

7
 Штраф уповноважена накладати Державна інспекція України з питань праці 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19/page3?nreg=77-19&find=3&text=%E0%E4%EC%B3%ED%B3%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2&x=0&y=0#w16


 
 
 

 

 

без громадянства; 

Ст. 41 Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

Повторне протягом року вчинення 
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 41  
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, за яке особу вже було 
піддано адміністративному стягненню; 

Накладення штрафу на 
посадових осіб підприємств, 
установ і організацій незалежно 
від форми власності, фізичних 
осіб - підприємців, які 
використовують найману 
працю, від однієї тисячі до двох 
тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

 

 

Податок на прибуток: основні зміни 

Об’єкт  оподаткування = фінансовий результат до оподаткування +/- податкові ризниці 

Об’єкт оподаткування НЕ коригується на податкові різниці якщо дохід  за останній річний звітний 

(податковий) період не перевищує 20 млн. грн., (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування 

минулих податкових  звітних років) 

Податкові різниці при  здійсненні фінансових операцій та їх вплив на фінансовий результат 

Фінансовий результат збільшується Фінансовий результат зменшується 

на суму перевищення звичайних цін над 
договірною  вартістю реалізованих товарів (робіт, 
послуг) при здійсненні контрольованих операцій. 

на суму уцінки, врахованої у фінансовому 
результаті до оподаткування у поточному 
податковому (звітному) періоді на інструменти 
власного капіталу, перекласифіковані у фінансові 
зобов'язання  

на суму перевищення договірної  вартості 
придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною 
ціною при здійсненні контрольованих операцій. 

на суму від'ємного значення об'єкта 
оподаткування минулих років 

на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні 
та спільні підприємства, розрахованих за методом 
участі в капіталі або методом пропорційної 
консолідації; 

на суму нарахованих доходів від участі в 
капіталі інших платників податку на прибуток у 
вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на 
його користь від інших платників цього податку; 

на суму відсотків на користь пов'язаних осіб - 
нерезидентів, визначену за правилом "тонкої 
капіталізації"  

на суму відсотків на користь пов'язаних осіб - 
нерезидентів, визначену за правилом "тонкої 
капіталізації" 

на суму витрат по нарахуванню роялті на користь 
нерезидента, що перевищує суму доходів від 
роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від 
реалізації продукції за даними фінансової звітності 
за рік, що передує звітному 
 
Збільшення фінансового результату не 
відбувається,  якщо:  

 операція є контрольованою та сума таких 
витрат відповідає рівню звичайних цін, що 
обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та 
відповідній документації, що подаються відповідно 
до правил трансфертного ціноутворення; або  

 операція не є контрольованою та сума 
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таких витрат підтверджується платником податків 
за правилами звичайних цін відповідно до правил 
трансфертного ціноутворення, але без подання 
звіту.  

на суму витрат по нарахуванню роялті у повному 
обсязі, якщо роялті нараховані на користь: 

 нерезидентів, що зареєстровані у державах 
в якій ставка податку на прибуток на 5 і більше 
відсотків нижче, ніж в Україні; або державі, яка не 
розкриває у публічному доступі інформацію про 
структуру власності юридичних осіб; або державі, з 
якою Україною не укладено міжнародний договір з 
положеннями про обмін інформацією; 

 нерезидента, який не є бенефіціарним 
(фактичним) отримувачем (власником) роялті за 
виключенням випадків, коли бенефіціар 
(фактичний власник) надав право отримувати 
роялті іншим особам;  

 нерезидента щодо об’єктів, права 
інтелектуальної власності щодо яких вперше 
виникли у резидента України. 

 нерезидента, який не підлягає 
оподаткуванню у відношенні роялті в державі, 
резидентом якого він є; 

 особи, яка сплачує податок у складі інших 
податків, крім фізичних осіб, які оподатковуються в 
порядку, встановленому розділом IV  ПК України; 

 юридичної особи, яка відповідно до ПК 
України звільнена від сплати податку на прибуток  
чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж 
встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього ПК 
України. 
 
Збільшення фінансового результату не 
відбувається,  якщо:  

 операція є контрольованою та сума таких 
витрат відповідає рівню звичайних цін, що 
обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та 
відповідній документації, що подаються відповідно 
до правил трансфертного ціноутворення; або  

 операція не є контрольованою та сума 
таких витрат підтверджується платником податків 
за правилами звичайних цін відповідно до правил 
трансфертного ціноутворення, але без подання 
звіту.  
   

 

на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі 
необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у  

 неприбуткових установ та організацій, крім 
бюджетних установ; 

 



 
 
 

 

 

 нерезидентів (в тому числі нерезидентів – 
пов’язаних осіб) що зареєстровані у державах в 
якій ставка податку на прибуток на 5 і більше 
відсотків нижче, ніж в Україні; або державі, яка не 
розкриває у публічному доступі інформацію про 
структуру власності юридичних осіб; або державі, з 
якою Україною не укладено міжнародний договір з 
положеннями про обмін інформацією. 

  
Збільшення фінансового результату на підставі 
цього пункту не відбувається, якщо: 
-  операція є контрольованою та сума таких 
витрат відповідає рівню звичайних цін, що 
обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та 
відповідній документації, що подаються відповідно 
до статті 39 кодексу;  
- або операція не є контрольованою та сума 
таких витрат підтверджується платником податків 
за правилами звичайних цін відповідно до 
процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, 
але без подання звіту. 
 

 

Сплата авансових внесків з податку на прибуток та дивідендів 

Авансові внески з податку на прибуток 
 

Хто не сплачує 
 

- новостворені підприємства; 
- неприбуткові організації; 
- платники  податків, у яких 

доходи, що враховуються за 
останній рік не 
перевищують 20 млн. грн. 

- виробників 
сільськогосподарської 
продукції 

- інститути спільного 
інвестування 

 

 

База розрахунку авансових 
внесків  
 

Сума щомісячних авансових внесків 
обчислюється у розмірі не менше 
1/12 нарахованої суми податку на 
прибуток за попередній рік, 
зменшеної на суму сплачених 
авансових внесків з цього податку 
при виплаті дивідендів, яка 
залишилась не зарахованою у 
зменшення податкового 
зобов'язання з цього податку, без 
подання податкової декларації. 
 

Примітка: Сума сплачених 
авансових внесків з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів 
підлягає зарахуванню у 
зменшення податкового 
зобов'язання з податку на 
прибуток, задекларованого у 
податковій декларації за звітний 
(податковий) рік. 



 
 
 

 

 

Строки подання декларації  
 

За базовий звітний  рік декларація 
подається до 1 червня року, 
наступного за звітним (податковим) 
роком. 
 

Примітка: дванадцятимісячний 
період для сплати авансових 
внесків починається з червня 
поточного звітного року по 
травень наступного звітного року 
включно. 

Авансові внески при виплаті дивідендів 
 

Коли не сплачуються   при виплаті дивідендів  на 
користь фізичних осіб; 

 
 при виплаті дивідендів на 

користь власників 
корпоративних прав 
материнської компанії, що 
сплачуються в межах сум 
доходів такої компанії, 
отриманих у вигляді дивідендів 
від інших осіб; 

 
 при виплаті дивідендів 

платником податку на прибуток, 
прибуток якого звільнений від 
оподаткування, у розмірі 
прибутку, звільненого від 
оподаткування у період, за який 
виплачуються дивіденди; 

 
 при виплаті дивідендів за 

привілейованими акціями; 
 
 при виплаті дивідендів 

інститутами спільного 
інвестування.  

 

 

База розрахунку авансових 
внесків  
 

1. Всі грошові зобов’язання 
погашені 
 
Авансовий внесок розраховується із 
суми перевищення дивідендів, що 
підлягають виплаті, над значенням 
об'єкта оподаткування за 
відповідний звітний рік, за 
результатами якого виплачуються 
дивіденди. 
 
2. Наявні непогашені грошові 
зобов’язання 
  
Авансовий внесок розраховується зі 

Примітка: Сума сплачених 
авансових внесків з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів 
не підлягає поверненню 
платнику податків або 
зарахуванню в рахунок 
погашення грошових зобов'язань 
з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів). 



 
 
 

 

 

всієї суми дивідендів, що 
підлягають виплаті.  

 

Зміни в трактуванні роялті 

Роялті – це  платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права 
на використання: 

 літературних творів 
 творів мистецтва або науки,; 
 комп'ютерних програм, відео- або аудіокасети 
 кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення,; 
 передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів,  
 права, що не охороняються патентом,  
 торговельні марки (знаки на товари і послуги 
 дизайн, секретне креслення, модель,  
 формулу, процес,  
 ноу-хау  

 

НЕ є роялті: 

- платежі, отримані, як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови 
використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення 
обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим 
споживачем"); 

 

- платежі, отримані за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної 
власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним 
призначенням для кінцевого споживання; 

 

- платежі за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться 
об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому підпункту 14.1.255 ПК України, 
у користування, володіння та/або розпорядження особи; 

 

- платежі за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав 
на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права продати або 
здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити 
(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на 
інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком 
випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством 
України. 

 


