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Flash Report

8 листопада 2013 року Президент України підписав закон*, 
який вносить поправки до визначення низькоподаткових 
юрисдикцій.

Віднині під контроль будуть підпадати операції платника 
податків із нерезидентами, зареєстрованими в державах, в 
яких ставка податку на прибуток (корпоративного податку) на 
п’ять (5) і більше відсоткових пунктів нижча за ставку даного 
податку в Україні (тобто складає 14% і нижче в 2013 році), або 
які сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) 
за ставкою, яка є нижчою від ставки даного податку в Україні 
на п’ять (5) і більше відсоткових пунктів.

Дана норма закону набирає чинності з дня, наступного за 
днем його публікації.

*Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких 
положень» - №657-VII.
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Дане повідомлення підготовлене відділом податкових 
та юридичних послуг PwC в Україні. Матеріали цього 
повідомлення надані для інформування і не можуть 
вважатися комплексним аналізом окремих викладених у 
ньому питань. Рекомендуємо звернутися за 
професійною консультацією з конкретного питання, 
перш ніж прийняти рішення про доцільність яких-небудь 
дій. PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
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Нове визначення низькоподаткових 
юрисдикцій на один крок ближче до 
набрання чинності
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