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ЩО ТАКЕ КІК?

Стаття 39-2. Контрольовані іноземні компанії

39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії

39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається 

будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі 

або території, яка визнається такою, що знаходиться під 

контролем фізичної особи - резидента України або юридичної 
особи - резидента України відповідно до правил, визначених 

цим Кодексом.



ЩО ТАКЕ КІК?

- Юридичні особи;

- Утворення без статусу юридичної особи (партнерства, 

трасти, фонди, інші установи та організації, створені на 

підставі правочину або закону іноземної держави (території).



ЩО ТАКЕ КІК? КОНТРОЛЮЮЧА ОСОБА?

КІК

- Юридичні особи;

- Утворення без статусу юридичної особи (партнерства, 
трасти, фонди, інші установи та організації, створені на 
підставі правочину або закону іноземної держави (території).

- Контролююча особа

- Володіння часткою (більше ніж 50%; більше ніж 10% якщо інші 
резиденти України володіють 50 і більше %);

- Здійснює фактичний контроль 



ЩО ТАКЕ КІК? НЮАНСИ ТРАСТУ.

- Не є КІК, коли Засновник трасту:

- Не має взаємовідносин контролю,

- Не має права розпорядження прибутком;

- Не має права на повернення майна

- Не має права припинення трасту,

- Не є бенефіціаром трасту



ЩО ТАКЕ КІК? ФАКТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

- Надання особою зобов'язуючих вказівок;

- Ведення особою перемовин щодо укладення правочинів,

- Наявність в особи «генеральної» довіреності строком більш 

ніж 1 рік;

- Здійснення особою операцій з банківськими рахунками;

- Визначення особи в якості бенефіціара.

(крім випадків, коли особа виконує посадові обов'язки 

директора та інш.)



4 ВАЖЛИВИХ МОМЕНТИ

- ТЦУ – вже є

- КІК

- Амністія

- Прозорість (автоматичний обмін + «надлишкова
прозорість»)

- Висновок: володіння КІКом виявиться



ОБОВ'ЯЗКИ/РИЗИКИ КОНТРОЛЕРА КІК

1. Подання повідомлень щодо КІК;

2. Подання звітності отчетности  по КІК;

3. Сплата податків по КІК (зазвичай ПДФО, ВС);

4. Складання фінансової звітності по КІК;

5.     Аудит КІК

5. Складання ТЦУ-документації по КІК;

6. КІК підлягає податковому контролю (запити, перевірки)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК

Об'єкт оподаткування – частина скоригованого прибутку КІК, 

пропорційна частці, якою володіє або яку контролює 
контролююча особа

-18% ПДФО (або 9%) + 1,5% ВС (включається до складу 

загального річного оподатковуваного доходу);

-або 18% податок на прибуток (збільшується об'єкт 
оподаткування податком на прибуток)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК

- прибуток КІК (неконсолідована фінансова звітність);

- Якщо у іноземному законодавсві немає обовязку складати

фінзвітність – вона складається;

- Якщо у податківців є сумніви – можуть вимагати письмового

висновку аудиторської компанії (не може бути негативним; 

аудиторська компанія, яка має право на проведення аудиту 

у цій юрисдикції)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК

392.3.2. коригування (цінні папери; уцінка (деякі види) та інш.) –

відтермінування;

392.3.4. ТЦУ КІК (документація або донарахування 30%)

392.4. Звільнення від оподаткування (2 вида)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ОПОДАТКУВАННЯ 392.4.1. 

а)є договір про уникнення подвійного оподаткування або про 
обмін податковою інформацією ТА

Б) виконується будь-яка з умов:

-КІК сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що

є не меншою за базову ставку податку на прибуток в Україні;

-частка пасивних доходів – не більше 50% всіх доходів КІК 
(доходи можуть визнаватися активними – сабстанс)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ОПОДАТКУВАННЯ 392.4.2. 

1. Загальний сукупний дохід усіх КІК одного контролера не 
перевищує 2 млн евро; 

2. КІК є публічною компанією, акції якої перебувають в обігу на 

визнаної фондової біржі;

3. Благодійна діяльність



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 39-2.3.2.7.  у разі якщо контрольована іноземна компанія 

прямо або опосередковано володіє частками в юридичних 

особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток 

такої контрольованої іноземної компанії зменшується на 

суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких 

юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму 

нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються 
або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної 

компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні. *)



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 170.13.1. Платник податку - резидент, що визнається
контролюючою особою щодо контрольованої іноземної

компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку

контрольованої іноземної компанії відповідно до положень

статті 39-2 цього Кодексу та включити її до загального

оподатковуваного доходу, що відображається в річній

податковій декларації та оподатковується за ставкою,

визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу. 18%



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 170.13.2. У разі якщо контрольована іноземна компанія
розподіляє прибуток або його частину на користь
контролюючої особи, і така особа фактично отримує
розподілені кошти (як безпосередньо, так і через ланцюг
опосередкованого володіння), застосовуються такі правила:

2. 170.13.2.1. у разі розподілу контролюючою особою прибутку
контрольованої іноземної компанії (його частини) до моменту
подання звіту про контрольовані іноземні компанії та
включення зазначеної частини прибутку контрольованої
іноземної компанії до загального оподатковуваного доходу, що
відображається в річній податковій декларації, до такого
фактично отриманого (розподіленого) доходу застосовується
ставка податку, визначена підпунктом 167.5.4 пункту 167.5

статті 167 цього Кодексу. 9%



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 170.13.2.2. у разі розподілу контролюючою особою прибутку
контрольованої іноземної компанії (його частини) після
подання звіту про контрольовані іноземні компанії та
включення зазначеної частини прибутку контрольованої
іноземної компанії до загального оподатковуваного доходу, що
відображається в річній податковій декларації, але до
закінчення другого календарного року, наступного за звітним,
здійснюється перерахунок податку із прибутку контрольованої
іноземної компанії, відображеного в податковій декларації, із
застосуванням ставки податку, визначеної підпунктом 167.5.4
пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу. Контролююча особа -
резидент України має право подати уточнюючу річну
податкову декларацію, що відображає результати такого
перерахунку.



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 170.13.2.4. сума податку на доходи фізичних
осіб, що підлягає сплаті з прибутку
контрольованої іноземної компанії (як
розподіленого, так і не розподіленого),
зменшується на суму корпоративного податку
або іншого аналогічного податку, що
стягується згідно із законодавством іноземних
держав, та фактично сплаченого
контрольованою іноземною компанією,
включаючи податки, що були утримані у
джерела виплати із суми доходу, отриманого
контрольованою іноземною компанією.



ОПОДАТКУВАННЯ КІК, ВАЖЛИВИЙ НЮАНС

1. 170.13.3. Сума прибутку контрольованої іноземної компанії, отримана
у вигляді дивідендів від юридичних осіб України (як безпосередньо,
так і опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб)
відповідно до підпункту 39-2.3.2.7 підпункту 39-2.3.2 пункту 39-2.3
статті 39-2 цього Кодексу, вважається сумою дивідендів, отриманих
від українських юридичних осіб безпосередньо контролюючою
особою.

2. Така сума включається до складу загального оподатковуваного
доходу контролюючої особи звітного періоду, протягом якого
контрольованою іноземною компанією отримано дивіденди, і підлягає
оподаткуванню:

3. отримана від юридичних осіб України - платників податку на прибуток
5%;

4. отримана від інститутів спільного інвестування, суб’єктів
господарювання, які не є платниками податку на прибуток, 9%.

5. (АЛЕ Є ПОДАТОК НА РЕПАТРІАЦІЮ!!!)



ЗВІТ ПРО КІК

1. Звіт подається, навіть якщо КІК не сплачує податок (або

звільняется від оподаткування, або у «страйк-оф»);

2. Одночасно з декларацією про майновий стан, податковой

декларацією з податку на прибуток;

3. За неподання звіту – штраф 100 розмірів прожиткового

мінімуму

4. До звіту – копії фінзвітності КІК

5. У звіті, у т.ч. (підпункт з) – кількість працівників КІК (сабстенс)



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КІК

1. Кожне набуття частки в іноземній юрособі або початокк

здійснення фактичного контролю; відчуження частки; - 60 днів

2. Чи подавать повідомлення по «старих» КІК?

3. За неподання повідомлення – штраф 300 розмірів

прожиткового мінімуму



ЩО РОБИТИ? 

1. Залищити все як є ( КІК)?

2.Ликвідувати КІК?

3. Переструктуровати бізнес?

4. Змінити податкове резидентство (з виїздом з країни)?



БЕЗПОДАТКОВА ЛІКВІДАЦІЯ КИК

170.13-1. Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній.

Не підлягають оподаткуванню:…

доходи у грошовій та/або натуральній формі, що не є розподілом прибутку, отримані
платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, 
контролюючою особою) від іноземної юридичної особи або іноземного утворення без 
статусу юридичної особи, у тому числі при ліквідації (припиненні) такої іноземної юридичної
особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартості грошових
коштів та/або майна, раніше внесеного таким платником податку (членами його сім’ї
першого та другого ступенів споріднення) і облікованого у якості капіталу іноземної
юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи відповідно до 
міжнародних стандартів фінансового обліку;

доходи у грошовій та/або натуральній формі, отримані при ліквідації (припиненні) іноземної
юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником
податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою
особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної
особи, у разі дотримання усіх таких умов:



ЗАВЖДИ ДО  ВАШИХ 
ПОСЛУГ

02081, Україна, м. Київ,

вул . Дніпровська набережна , б . 19 – А , оф . 31

+38 (044) 299-09-66

info@saivena.com

www.saivena.com


