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Flash Report

2 серпня 2014 року був офіційно опублікований Закон*, що 
вносить зміни до Податкового кодексу в частині 
оподаткування пасивних доходів. Закон передбачає наступні 
податкові наслідки стосовно податку на доходи фізичних 
осіб:

• Процентний дохід буде оподатковуватися за ставкою 15%. 
Банки і кредитні спілки будуть зобов'язані утримувати 
податок на доходи фізичних осіб та звітувати податковим 
органам про загальну суму процентних доходів та 
утриманого податку за відповідний місяць без надання 
будь-якої інформації про приватних осіб чи їх банківські 
рахунки.

• Дивіденди, в тому числі іноземні, будуть 
оподатковуватися за ставкою 5%.

Як зазначено в Законі, він набирає чинності 1 серпня 2014 
року.

* Згідно з Законом № 1588-VII від 4 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.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.

Процентний дохід підлягає 
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