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Постановка проблеми. У Проекті закону про Державний бюджет на 2019 рік та 

розрахунку наповнення державного бюджету існує податок на прибуток. Однак, за заявами 

Мінфіну існує імовірність, що податок на прибуток буде замінений податком на виведений 

капітал. 

Мета статті. Огляд податку на виведений капітал.  

Основний матеріал дослідження. В усьому цивілізованому світі підприємства 

сплачують податок на приріст капіталу. Його різновидом якраз і є податок на прибуток, в ідею 

якого покладено оподаткування різниці між доходами та витратами підприємства. В основу 

розрахунку, як правило, покладений бухгалтерський прибуток. Суть податку на прибуток – це 

оподаткування чистого притоку ресурсів до підприємства, що призводить до зростання його 

капіталу. 

Суть податку на виведений капітал – це оподаткування не прибутку, а тільки таких 

операцій, як виплата дивідендів, виплата безповоротної фінансової допомоги, безоплатна 

передача товарів, робіт, послуг, роялті, відсотки. Виходить, що податок на виведений капітал 

– це податок на дивіденди та інший відтік ресурсів з підприємства. У разі якщо дивіденди не  

сплачуються тоді не буде сплачуватися податок, за умови якщо немає інших відтоків ресурсів.  

Офіційно влада декларує наступні наміри для введення цього податку:  

− збільшити притік інвестицій – це призведе до відсутності подвійного оподаткування, 

збільшить приріст оподаткування та зменшить корумпованість;  

− детінізація – зменшить необхідність використання офшорів;  

− стимулюватиме розвиток бізнесу – вигіднішим буде залишити прибуток в межах 

підприємства;  

− полегшення адміністрування податків – податок на виведений капітал легший в 

розрахунку. 

У разі впровадження нового податку будуть існувати платники податку на виведений 

капітал (усі платник податку на прибуток) також будуть існувати неплатники податку на 

виведений капітал (фізичні особи, фізособи-підприємці на загальній системі). 

Об’єктом особливої уваги ДФС стануть операції між платниками та неплатниками 

податку на виведений капітал.  

Існуватиме 3 ставки податку: 15% (пряме виведення капіталу), 20% (прирівняні до 

виведення капіталу операції) та 5% ( платежі щодо погашення боргів пов’язаними з особами-

нерезидентами). 

Висновки. З наведеного матеріалу можна зробити висновок, що податок на виведений 

капітал відрізняється від податку на прибуток, на сам перед, базою оподаткування. Податок 

на виведений капітал буде оподатковувати відтік ресурсів за межі підприємства. Також 

відмінність можна буде побачити у складанні фінансової звітності. Тепер фінансова звітність 

не буде цікавити органи ДФС, оскільки вона не буде визначати базу оподаткування. 
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