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Flash Report

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

Законом скасовані певні пільги з податку на прибуток. Це
призведе до наступних змін:

• Прибуток, отриманий від операцій з цінними паперами
та деривативами, буде оподатковуватися за стандартною 
ставкою податку на прибуток підприємств 18% (замість
пільгової ставки 10%);

• Скасовується пільгове оподаткування податком на 
прибуток підприємств для суб'єктів готельної діяльності
(готелі категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три 
зірки") та підприємств галузі електроенергетики, які
виробляють електричну енергію виключно з 
відновлювальних джерел енергії;

• Звільнення від оподаткування, передбачене для доходів
фондів спільного інвестування, не буде діяти для доходів
у вигляді відсотків, отриманих такими фондами.

Закон* набирає 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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