
 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

 

від 03 жовтня 2018 року   

  

 

Про проект Закону України про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податку на виведений капітал    

(реєстр. № 8557)  
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податку на виведений капітал (реєстр. № 8557 від 

05.07.2018 року), поданий Президентом України, Комітет, в межах предмету 

відання та, з урахуванням звернень Всеукраїнської організації інвалідів 

«Українське товариство сліпих» та Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Українське товариство глухих», зазначає наступне.  

Згідно із пояснювальною запискою, з метою вивільнення коштів на 

розвиток та модернізацію підприємств і стимулювання економічного 

зростання, доцільним є запровадження оподаткування лише тієї частини 

прибутку підприємств, яка не спрямовується на розширення чи створення 

виробництва. 

З цією метою законопроектом передбачено,  шляхом  внесення змін до 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), запровадити з 1 січня 2019 року 

податок на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств. 

При цьому, податок на виведений капітал: 

1) сплачуватиметься  у разі здійснення операцій по виведенню капіталу 

(виплата дивідендів) і операцій, прирівняних до операцій з виведення 

капіталу (виплата процентів, комісій, інших винагород, відшкодувань, 

штрафів, пені, роялті);  

2) будуть сплачувати також підприємства та організації, які засновані 

громадськими організаціями осіб з інвалідністю, за винятком в  платежів на 

користь свого засновника. 
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У чинному законодавстві визначено, що такі підприємства  та 

організації звільняються від оподаткування прибутку, отриманого від 

продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім 

підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів (стаття 142.1 

ПКУ), за умови, що протягом попереднього звітного (податкового) періоду 

кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить 

не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників 

облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю 

становить протягом звітного (податкового) періоду не менш як 25 відсотків 

суми загальних витрат на оплату праці. 

Відповідно до статті 14-2 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», зазначені підприємства набувають 

право на користування пільгами з оподаткування за рішенням Мінсоцполітики 

України, обласних та Київської міської державних адміністрацій.  

Згідно із Інформаційною довідкою про основні соціально-економічні 

показники діяльності підприємств, організацій громадських організацій осіб з 

інвалідністю, що отримали дозвіл на право користування пільгами з 

оподаткування, оприлюдненій на сайті Мінсоцполітики України, за даними 

місцевих органів виконавчої влади у 2017 році кількість підприємств, 

організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, що отримали дозвіл 

на право користування пільгами з оподаткування, становить 296 підприємств. 

У 2017 році сума отриманих податкових пільг по податку на прибуток для цих 

підприємств становила 36 млн грн. 

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Українське товариство 

глухих» та Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство 

сліпих» пропонують звільнити підприємства та організації, які засновані 

громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де 

протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість осіб з 

інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб протягом звітного 

(податкового) періоду не менше як 25 відсотків суми загальних витрат на 

оплату праці, також від сплати податку на виведений капітал. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:  

1. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань податкової 

та митної політики, який визначено головним з опрацювання проекту Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на 

виведений капітал (реєстр. № 8557), поданого Президентом України, з 

проханням розглянути пропозиції громадських організацій осіб з інвалідністю 

при розгляді цього законопроекту на засіданні Комітету.  

 

  

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


