
Платники та ставки податку на виведений капітал 

База 
оподаткування 

ПВК 

Види платежів 

(виведення ресурсів) 

Ставка податку 
на виведений 

капітал 

Операції з 
виведення 

капіталу 

Дивіденди у грошовій/негрошовій формах, які сплачуються 
неплатнику ПВК* 

15% 

Повернення вкладів власнику (неплатнику ПВК) при його 
виході чи ліквідації підприємства (сума перевищення = 
вартість повернення – вартість вкладу) 

Майно, що повертається у межах спільної діяльності 
неплатнику ПВК (сума перевищення = вартість майна, що 
повертається – вартість внеску) 

Виплати в грошовій/негрошовій формі частини прибутку 
державним/комунальним підприємствам. 

Операції, які 
прирівняні до 

виведення 
капіталу 

Виплата процентів, штрафів, комісій нерезидентам з держав з 
низькими ставками податку на прибуток або нерезидентам, 
що є пов’язаними особами 

20% 

Виплати за договорами страхування та перестрахування 
закордон (страховикам-нерезидентам) за певними 
правилами згідно п. 137.1.2 проекту. 

Сплата роялті (понад ліміт), здійснення фінансових інвестицій 
закордон, перекази на рахунки в іноземних банках з рахунку в 
українському банку 

Сплата зобов’язань по укладеним договорам, якщо їх 
виконання не призводить до отримання майна, робіт, послуг 
чи зарахування коштів на рахунок платника податку в 
українському  банку 

Надання безповоротної фінансової допомоги, безоплатна 
передача майна та інші прирівняні операції 

Внески до статутного капіталу, внески до спільної діяльності, 
які здійснюються неплатникам ПВК 

Фінансова допомога, що не була повернута протягом 12 
місяців** 

Придбання товарів, робіт, послуг у платників єдиного податку, 
які є пов’язаними особами 

Донараховані суми по контрольованим операціям за 
правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не 
відповідають правилам “витягнутої руки”. 

Придбання робіт, послуг у нерезидентів–неплатників ВПК або 
надання майна, робіт, послуг таким нерезидентам, якщо 
розрахунки по ним перевищують 360 днів. 

Платежі пов’язаним особам-нерезидентам, що знаходяться в 
державах з низькою ставкою податку на прибуток (ставка 
податку < 13% ), або якщо сума боргів перед такими 
нерезидентами більша ніж у 3.5 рази за суму власного 
капіталу (для банків і фінансових установ в 10 разів) 



Операції з 
пов’язаними 

особами-
нерезидентами 

Погашення боргових зобов’язань, крім тих, що 
оподатковуються по ставці 20% (див. вище) 

5% 

Операції з 
іншими 

платниками ПВК 

Виплата дивідендів, повернення внесків до статутного 
капіталу, спільної діяльності Не 

оподатковується Сплата роялті, використання трансфертних цін 

Фінансова допомога, відсотки та інші прирівняні платежі 

Отримання 
прибутку 

підприємством 

Операції, що призводять до збільшення фінансового 
результату 

Не 
оподатковується 

*виняток – платежі акціями та платежі громадським організаціям інвалідів (детальніше – 
п. 136.1.1 проекту змін до ПКУ); 

** крім фінансової допомоги наданої неприбутковим організаціям, а також працівникам – 
непов’язаним особам, якщо така допомога передбачена колективним договором, або 
оподатковується ПДФО чи знаходиться в межах суми, яка не оподатковується ПДФО (у 
2019 р. – до 2690 грн). 

 


