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Flash Report

Верховна Рада України ухвалила Закон* про внесення змін до 
Податкового кодексу.

Змінами, зокрема, передбачається запровадження
військового збору у розмірі 1,5%. Збір встановлено тимчасово
- до 1 січня 2015 року. Він діятиме як для резидентів, так і для 
нерезидентів України, що отримують дохід у формі: 

• доходу від працевлаштування (включаючи заробітну
плату та винагороди);

• виплат за цивільно-правовими договорами;

• виграшів у лотереї та азартні ігри.

Обмежень щодо максимального розміру податкової бази не 
передбачено. 

Відповідальність за утримання збору з доходів фізичних осіб
та перерахування його до Державного бюджету буде 
покладено українських роботодавців та інших податкових
агентів.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

*Проект Закону №4309a від 21 липня 2014 року
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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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