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Flash Report

25 грудня 2014 року Верховна Рада прийняла проект закону, який 
впроваджує інститут податкового компромісу (амністії) в Україні. 
Основною метою закону є надання можливості платникам податків 
задекларувати свої податкові зобов’язання без суттєвих наслідків. 

Основними положеннями закону є наступні:

• податковий компроміс може бути застосований до податкових 
зобов’язань (з податку на прибуток та ПДВ), які виникли до 
1 квітня 2014 року;

• відсутнє обмеження щодо кола платників податків, які мають 
право застосовувати податковий компроміс;

• податковий компроміс може бути застосований також до 
податкових зобов’язань, які оскаржуються в адміністративному 
або судовому порядку;

• платнику податків необхідно буде задекларувати свої податкові 
зобов’язання, але сплатити потрібно буде лише 5% від 
неузгоджених податкових зобов’язань, тоді як 95% будуть 
вважатися погашеними;

• в процесі застосування податкового компромісу кримінальна 
відповідальність не виникає;

• можливість застосування податкового компромісу існуватиме 
протягом 90 днів з моменту вступу закону у силу.

Очікується що Президент підпише закон у найближчий час.

Ми будемо тримати Вас у курсі подальших змін щодо даного 
питання.

PwC проводитиме окремий захід присвячений цьому закону в 
середині січня 2015 року. 

*Проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток 
підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 
компромісу”
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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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