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Податок на прибуток підприємств чи  
Податок на виведений капітал 

В Україні на сьогодні впроваджено податок на прибуток 
підприємств (ППП) 

 Податкова база: фінансовий прибуток – об'єкт для звітності та 
обліку 

Пропозиція замінити податком на виведений капітал (ПВК) 

 Естонська модель, база оподаткування: транзакції з виведення 
капіталу (наприклад, дивіденди) 

 Міністерство фінансів повинне подати законопроект до липня, 
2017 року 

Робота покликана дати відповіді на такі питання: 

1. Чи потрібно впроваджувати фундаментальну реформу в 
напрямку запровадження ПВК? 

2. Якщо запроваджувати ПВК в Україні, як це ліпше зробити?  
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ППП сьогодні: база оподаткування та ставка податку 

База оподаткування 

 З 2015 року: фінансові прибутки відповідно до МСФЗ або 
національних стандартів бухгалтерської звітності 

 Коригування включають: коригування вартості, мінімальна 
амортизація відповідно до Податкового кодексу, правила «тонкої» 
капіталізації (thin-capitalisation), тощо.  

 Прибуток може бути додатнім, а грошові потоки від'ємними => все ще 
додатній податковий тягар 
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Ставка податку 

 Ставка ППП: 18 % 

 Однак ПДФО (включно із 
військовим збором) на 
дивіденди, отримання 
фізичною особою 

 Отже, ефективна ставка 23,3% 

 

 

Прибуток компанії   100 грн 

ППП 18% 18 грн 

Дивіденди   82 грн 

ПДФО 5% 4,1 грн 

Військовий збір 1,5% 1,23 грн 

Прибуток, отриманий 
власником 

  76,67 грн 

Ефективна ставка податку 23,33%   

Оподаткуванням ППП в Україні 

Джерело: власні розрахунки 
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ППП сьогодні : інші аспекти 
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Правила проти ухилення від сплати податків 

 «Тонка капіталізація»: відсотки по кредитах пов'язаним сторонам обмежено 50% 
EBIT 

 Трансфертне ціноутворення (TЦ): з 2015 року, відповідно до принципів ОЕСР 

 Мінімальний термін амортизації (зменшує можливості компаній для довільних 
рішень у бухгалтерському обліку) 

 Коригування резервів / нарахувань і коригування вартості (також знижує довільність 
рішень) 

 

Спрощена система оподаткування (ССО) 

 Паралельна система оподаткування для малих компаній та приватних підприємців 

 Чотири групи платників, третя група із оборотом до 5 млн грн на рік 

 Сплачують єдиний податок 5% замість ППП та ряду інших податків (окремі платники 
сплачують ПДВ і ставку 3%) 
 

Адміністрування 

 Здійснено Державною фіскальною службою (ДФС) 

 Податкові перевірки стосуються всієї фінансової звітності, комплексна процедура 
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ППП сьогодні: економічний вплив 

5 

 Можливий вплив: негативний вплив 
на інвестиції, оскільки ППП – це 
податок на капітал 

 Ефективна ставка податку 23,33% 
дещо вищий від ПДФО включно з 
військовим збором => відсутність 
викривлення 

 ППП шкодить фінансуванню за 
рахунок власного капіталу (витрати 
на сплату відсотків можуть бути 
віднесені до видатків) 

 Прискорена амортизація (у 2017-
2018 рр.) зменшує цей вплив 

 Міжнародне порівняння: ставка 
податку в Україні не є надмірною 
 

 

 

Міжнародні середні ставки ППП 

 Помірний економічний вплив. Відсутнє суттєве перешкоджання інвестиціям, 
конкурентна ставка 
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ППП сьогодні: фіскальний вплив 

 Порівняно низькі доходи від ППП, 60,2 млрд грн (2,5% ВВП) у 2016 році 

 Причини на додаток до наявних схем ухилення від сплати: 
– Великі втрати компаній від знецінення гривні, які переносяться на майбутні 

періоди 
– Переміщення прибутку до збиткового платника ППП та платника за ССО 

(обмежений) 

 Низькі доходи порівняно з іншими країнами з порівнюваною ставкою податку 
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Ставки ППП та частка доходів по відношенню до 
ВВП, 2015 рік 

Частка доходів Зведеного бюджету за 
джерелами, 2016 рік 

 ППП не є фіскально успішним. 1000 платників сплачують 90% доходів 
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ППП сьогодні: адміністративний тягар 

 Загальні питання системи ППП:  
– Комплексність фінансової звітності 
– Довільність рішень компаній щодо дооцінок і коригувань 
– Потребує високого рівня кваліфікації податкових органів 
– Порівняно велика потреба в документації 
– Наближення податкової/фінансової звітності повинне знизити адміністративний тягар 
– Потреба у культурі співпраці між податковими органами та платниками податків 

(чесність платників податків, легкий тягар від перевірок) 

 Конкретні питання української ППП 
– Велика тіньова економіка (35% ВВП), отже високе ухилення від сплати податку 
– Низька спроможність та висока корупція ДФС: перевірки призводять до довільного 

визначення суми сплати податків, який складно оскаржити в суді, фокус на формі, а не 
на змісті 

– Наслідки: Податкові перевірки призводять до надмірного тягаря (адміністративного 
та фінансового), часто призводить до зупинки головного офісу 
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Адміністративний тягар на компанії та податкові органи 

Великий адміністративний тягар на компанії, труднощі ДФС із забезпечення 
дотримання законодавства 

Основна проблема – низька спроможність та недостатня цілісність ДФС, а не 
податкова система сама по собі 
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ППП сьогодні: Висновок 

 Порівняно стандартний дизайн ППП порівняно із іншими 
країнами 

 Відсутність суттєвого негативного економічного впливу  

 Фіскально неефективний через великі збитки, які 
переносяться на майбутні періоди, та недостатня 
спроможність ДФС забезпечити дотримання законодавства 

 Основна проблема: високий адміністративний та фінансовий 
тягар, спричинений податковими перевірками через 
неналежний контроль за виконанням законодавства 

 Основні проблеми спричинено не природною самої 
податкової системи, а радше специфічними причинами, 
особливо недостатньою інституційною спроможністю 
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ПВК: поточна пропозиція 

 Наш аналіз сьогоднішньої пропозиції основано на неофіційній версії 
законопроекту, розробленого Олександром Шемяткіним та Тетяною 
Шевцовою 
 

Причини для запровадження ПВК 

1. Збільшення інвестицій через оподаткування лише розподіленого прибутку 

2. Адміністративне полегшення, оскільки базою оподаткування будуть 
транзакції 

 

База оподаткування 

 Дивіденди та транзакції з виведення капіталу з податкової системи, тобто 
прирівняні платежі (відсотки пов'язаним особам), дооцінка (ТЦ) 

 Отже: Лише обмежена кількість транзакцій 

 Фінансова звітність більше не буде базою для оподаткування, натомість 
обмежена кількість транзакцій 

 Всі транзакції між платниками ПВК не підлягають оподаткуванню 

 Платежі за межі системи, як-то дивіденди, роялті, фінансова допомога, 
відсотки в принципі підлягають оподаткуванню за спеціальними правилами 
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ПВК: поточна пропозиція (2) 

Ставки податків 

 15% на транзакції з виведення капіталу, як-то дивіденди 

 20% на прирівняні платежі (наприклад, відсотки пов'язаним сторонам) або 
дооцінка 

Правила проти ухилення від сплати податків 

 Основне: 20% податок на «транзакції з ухилення» 

 Відсоткові платежі пов'язаним особам: процентна ставка у 20% понад 
максимальний рівень ставки НБУ 

 Роялті не платникам ПВК: підлягають оподаткуванню у сумі понад 6% 
минулорічного доходу 

 ТЦ: використовується для контрольованих транзакцій. Використовують метод 
звичайних цін при транзакціях із резидентами, які не є платниками ПВК 

Адміністрування 

 Компанії звітують ДФС лише про транзакції, які підлягають оподаткуванню  

 Дивіденди і прирівняні платежі звітують щомісяця, річний звіт щодо 
контрольованих транзакцій у ТЦ 
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ПВК: Транзакції та їх оподаткування 
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Платник ПВК 

Грошові дивіденди 

Негрошові дивіденди 

ТЦ, роялті 

Відсотки, фін.допомога,  
подібні платежі 

ТЦ, роялті 

Відсотки, фін.допомога,  
подібні платежі 

Транзакції з 
компаніями - 
нерезидентами / не 
платниками ПВК* 

Транзакції з іншими 
платниками ПВК 

Оподаткування за 
ставкою 15% 

„Компонент 
ухилення від сплати 

податку“ – 
оподаткування за 

ставкою 20% 

Не підлягає 
оподаткуванню Нерозподілений 

прибуток 

Інвестиції 

Джерело: Berlin Economics 
*для транзакцій резидентів, які не є платниками ПВК, застосовуватимуть не всі правила 
(метод звичайних цін замість ТЦ). Для деталей див. додаток 1 
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Порівняння ППП та ПВК 
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Основні відмінності 

 Суттєва різниця в базі оподаткування: фінансова звітність порівняно із 
транзакціями 

 Ставку податку буде змінено з 23,33% до 15/20% 

 Такі концепції як переоцінки, тощо, більше не будуть застосовуватись 
 

Спільні риси 

 Але багато концепцій залишаються незмінними, лише змінено назву 

 ТЦ, відсотки пов'язаним особам, роялті будуть розглядатись в рамках 
оподаткованих транзакцій, а не в рамках фінансової звітності 

 Для цих концепцій зміни несуттєві 
 

Відповідність ПВК міжнародним зобов'язанням 

 ПВК в принципі відповідає принципам BEPS, Угоді про Асоціацію та 
угодам про уникнення подвійного оподаткування 
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ПВК: економічний вплив 

Концептуально 
Інвестиції повинні зрости, оскільки нерозподілений прибуток більше не підлягатиме 
оподаткуванню 
 Більша наявність коштів для реінвестицій, посилення інвестицій за рахунок 

власного капіталу 
 Відсутність потреби імітувати збиткову звітність: поліпшує доступність до кредитів 
 Оподаткування розподіленого прибутку буде сприятливим для новостворених 

компаній, яким часто бракує ліквідності 
На практиці 
 Мала кількість компаній насправді сплачує ППП, несуттєвий вплив від 

впровадження ПВК 
 Без суттєвих збитків в системі, вплив був би більшим, але збитки, можливо, 

залишаться в системі 
 Прискорена амортизація (для оснащення) нівелює більшу частку шкідливого 

впливу від ППП на інвестиції; її чинність можна подовжити 
 Різниця стосується інвестицій в нерухомість та інші основні засоби, ніж оснащення 
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 Економічний вплив ПВК на інвестиції, найвірогідніше, буде обмеженим 

 Прямий вплив позитивного економічного та негативного фіскального 
впливу 
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ПВК: Фіскальний вплив 

Відстрочення податкових платежів та ставка 

 Через відстрочення податкових платежів до моменту розподілення прибутків, 
можливість визначати підходи до розподілення прибутків, відбудеться втрата 
бюджетних доходів в короткостроковому періоді 

 Крім того, запропонована ставка податку у 15% є нижчою за поточну ефективну ставку 
ППП 

Безпосередня ефективність ТЦ та правил проти ухилення від сплати податків 

 Стратегії боротьби із ухиленням від сплати податків виглядають доцільними 

 Контрольовані транзакції не можуть бути нівельовані за рахунок фіктивним збиткам 

 Окремі сумніви стосуються застосування методу звичайних цін 

Оцінки втрати бюджетних доходів в короткостроковому періоді, важливо 

 У перший рік брак доходів оцінено в межах від 11 млрд грн (0,5% ВВП, KM Партнери) 
до 39 млрд грн (1,6% ВВП, ДВС) 

 Важливо повністю компенсувати будь-які втрати доходів в короткостроковому періоді! 
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 Запровадження ПВК, найвірогідніше, призведе до втрати бюджетних 
доходів в перші роки, але не очікуємо негативного впливу в майбутні роки 

 Важливо компенсувати будь-який можливий негативний вплив на бюджет 
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ПВК: адміністративний тягар 

Перехід до транзакцій як бази оподаткування 

 Кілька складних концепцій (напр.дооцінка) надалі не використовуватимуть 

 Менша потреба в документації, менше матеріалів для перевірок ДФС 

 Верифікація на основі банківських звітів про транзакції з неплатниками ПВК 

 Фінансову звітність потрібно надалі вести, але не для потреб оподаткування 

 Перевірки можуть стати набагато меншим тягарем, реальний потенціал до 
спрощення, позитивний вплив на інвестиційний клімат 

Невирішені проблеми 

 Основні заходи з протидії ухилення від сплати податків залишаються актуальними, 
складнощі з ними збережено 

 ТЦ, роялті залишаються предметом взаємодії ДФС та платників податків, що 
зберігає наявні проблеми 

 Витрати переходу на нову систему, особливо щодо спроможності ДФС забезпечити 
роботу нової системи та ефективне проведення заходів з протидії ухилення від 
сплати податку 
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 Адміністративний тягар, ймовірно, знизиться через оподаткування 
транзакцій 

 Видатки переходу на нову систему будуть, але, ймовірно, несуттєві 
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ППП чи ПВК: висновки 

  Короткостроковий період Довгостроковий період 

Економічний вплив 0 (+) 

Фіскальний вплив - 0 

Адміністративний тягар (+) + 
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Легенда: - погіршення; (-) помірне погіршення; 0 нема впливу; (+) помірне поліпшення; + поліпшення 

Джерело: Власна оцінка 

Очікувані довгострокові та короткострокові наслідки від запровадження ПВК 

 Запровадження ПВК призведе до слабкого, але позитивного впливу на інвестиції 

 Фіскальний вплив буде негативним в короткостроковому періоді, нейтральним в 
довгостроковому періоді 

 Можна досягнути зниження адміністративного тягаря, позитивний вплив на 
інвестиційний клімат 

 Позитивні наслідки ПВК залежатимуть від функціонування ДФС 

 В довгостроковому періоді, ПВК виглядає як доцільна система, але не відбудеться 
«великого вибуху» 

 Може бути запроваджений лише при повній компенсації бюджетних втрат в 
короткостроковому періоді! 
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Загальні рекомендації 

 Запровадження ПВК в цілому буде доцільним в довгостроковому періоді. 

 Однак позитивний вплив може бути радше обмеженим.  

 ПВК повинен бути запроваджений лише за умови правильної компенсації 
втрати бюджетних доходів в перші роки за рахунок скорочення видатків 
чи підвищення ставок податків.  

 Без компенсаційних заходів загальний вплив від запровадження ПВК 
буде негативним. 
 

 Основна проблема податкової системи України – це не сама податкова 
система, а недосконале податкове адміністрування.  

 Заходи із поліпшення спроможності та інституційної культури ДФС є 
надзвичайно важливими. Потрібно подолати корупцію в ДФС.  

 ПВК за будь-яких умов не може замінити потребу у комплексній реформі 
ДФС. 

 Без реформи ДФС будь-які переваги від запровадження ПВК буде 
мінімізовано. 
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Рекомендації у випадку запровадження ПВК 

 Наявний законопроект – чудовий початок для подальшого вдосконалення ПВК для 
застосування в Україні, якщо буде ухвалено рішення про його запровадження. 

 Негативний короткостроковий вплив на бюджетні доходи від запровадження ПВК 
потрібно повністю компенсувати за рахунок збільшення доходів або зниження 
видатків.  

 Можна застосувати дещо вищу ставку ПВК, ніж сьогодні запропоновано в проекті; 
нижня ставка повинна відповідати ставці ПДФО (включно із військовим збором) 

 Потрібно визначити чіткі вимоги щодо звітування компаніями транзакцій при 
оподаткуванні ПВК. Потрібно знайти прагматичний усереднений підхід між 
потребою у надмірній звітності та занадто малому обсягу інформації, який 
подається в ДФС.  

 Потрібно забезпечити доступ податкових органів до банківської звітності щодо 
обсягу та кількості транзакцій між платниками та неплатниками ПВК. 

 Метод звичайної ціни, що буде використовуватись при визначенні вартості 
транзакцій між платниками ПВК та платниками на ССО, потрібно поліпшити, щоб 
використовувати цей захід як метод протидії ухиленню від сплати податків. 

 Примітка: Ми підготуємо Технічну записку із детальними рекомендаціями та 
чіткими пропозиціями до поточного проекту законопроекту 
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Додаток: оподаткування транзакцій податком на 
виведений капітал в середині України 
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Транзакції Ставка Коментарі 
Будь-яка транзакція з 
платником ПВК  

0%   

Дивіденди іншим 
платникам ПВК 

0%   

Дивіденди неплатникам 
ПВК 

15% 
Сплата податку при виплаті дивідендів фізичним особам 
+ приватним підприємцям на ССО, напр. 
сільськогосподарським компаніям на ССО 

Дооцінка товарів та 
послуг із неплатниками 
ПВК 

20% 

Застосовують регулювання звичайних цін: не менше, ніж 
ціна закупівлі, для основних фондів – не менше, ніж 
залишкова вартість, середньозваженої ціни продажу,  та 
собівартості; ПВК лише застосовують, якщо різниця 
становить понад 20% 

Фактичні приватні 
видатки на ведення 
бізнесу 

0%   

Фінансова допомога 
неплатникам ПВК 

20% 

Якщо не погашена протягом 12 місяців: зобов'язання з 
ПВК безпосередньо на дату виплати допомоги; визнання 
кредиту за ПВК у випадку погашення протягом 12 
місяців 

Роялті, сплачене 
неплатникам ПВК 

20% Обмеження:  6% минулорічного доходу 
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Додаток: оподаткування податком на виведений капітал 
транзакцій з нерезидентами 
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Транзакції Ставка Коментарі 
Дивіденди юридичним 
особам 

15%   

Дивіденди фізичним особам 15%   

Трансфертне ціноутворення 20%   

Відсотки, сплачені 
пов'язаним особам 

20% 
Обмеження: 50% максимальної ставки НБУ по 
позиках в іноземній валюті (сьогодні 11%) 

Роялті  20% 
Обмеження:  максимальні роялті на рівні 6% 
минулорічного доходу  

Невідшкодована фінансова 
допомога 

20%   

Відшкодована фінансова 
допомога 

20% Якщо не погашено протягом 12 місяців 

Позики пов'язаним особам 20% Визнання кредиту ПВК в момент сплати  

Інвестиції за кордон 20%   
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