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Дата вступления в силу – 01.01.2022

КИК: когда не платится налог с нераспределенной прибыли

✓ Не пробивать совокупный порог доходности в 2 миллиона (на всех КИКах). Согласно МСФО 

для некоторые виды доходов исчисляются как прибыль

✓ Находиться в юрисдикции, с которой есть DTT либо получать преимущественно активный

доход, либо иметь сабстенс (офис, директора)

✓ Выполнять функции холдинга и получать только дивиденды

✓ Соединить эти элементы для различных структур группы

✓ Зайти на IPO. КИК - публичная компания, акции которой находятся в обороте на 

признанной фондовой бирже;

✓ Распределять дивиденды;

✓ Уменьшить базу через внутригрупповые поставки.
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Владение «пассивным» КИК – украинский холдинг 

140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

140.4.2. на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на його користь від контрольованої

іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування відповідно до підпункту

134.1.7 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу.

Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року.

У разі якщо платник податку зобов’язаний зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованих

доходів у вигляді дивідендів, зазначених у цьому підпункті, а також відповідно до положень підпункту 140.4.3 цього

пункту, коригування відповідно до положень цього підпункту не здійснюється;

140.4.3. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних

компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого

нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом

календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно

до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні

міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran18066#n18066
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10886


© 2020 Crowe LF Ukraine 555

Владение «пассивным» КИК – украинский холдинг 

39-2.1.2.

Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими

особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або

опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України, за умови якщо остання визнається

контролюючою особою згідно з цим пунктом та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування

скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.

36.1 Податкового кодексу: 

36.1. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити
суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.
•
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Владение «пассивным» КИК – физическое лицо

70.13.2.1. 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.

При цьому відповідна частина прибутку контрольованої іноземної компанії не підлягає повторному включенню до

загального оподатковуваного доходу після подання звіту про контрольовані іноземні компанії;

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. При цьому

отримана частина прибутку контрольованої іноземної компанії не підлягає повторному включенню до загального

оподатковуваного доходу в календарному році, в якому вона фактично отримана (розподілена);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
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Владение «пассивным» КИК – физическое лицо

170.13.2.3. у разі розподілу контролюючою особою прибутку контролюючої іноземної компанії (його

частини) після 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, після закінчення календарного другого року, наступного

за звітним, перерахунок податку не здійснюється. При цьому отримана частина прибутку контрольованої

іноземної компанії не підлягає повторному включенню до загального оподатковуваного доходу в

календарному році, в якому вона фактично отримана (розподілена);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
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Инвестирование через КИК или через КИФ?

•140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

•140.4.1. на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток

підприємств, платників єдиного податку та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що

підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного

інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього

Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування);

Міністерство фінансів України

платник податку - інвестор, який здійснює облік фінансових інвестицій в інститут спільного

інвестування за методом участі в капіталі, не здійснює коригування (зменшення) фінансового

результату до оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до підпункту

140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Кодексу на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, що

відображаються в бухгалтерському обліку збільшенням балансової вартості фінансових

інвестицій.
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КИК: когда не нужно подавать отчетность

- Сменить налоговое резидентство физлиц-контролирующих лиц (как правило, 

меняют в том случае, когда хотят переехать на ПМЖ - и налоговые цели при 

принятии такого решения не приоритетные);

- Признать КИК контролируемой иностранной компании резидентом Украины - по 

месту эффективного управления (опция будет доступна с 2022 года. Не во всех 

странах она проявила себя эффективно) 

- ликвидировать КИК и получить ликвидимущество со льготой (нужно успеть до 

31.12.2021 г., в ряде исключений можно продлить). Также см. ОНК № 265 

(https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_26

5_.pdf).

- Траст или фонд <-> ничего не контролировать (владение могут выявить по 

бенефициару банковского счета после присоединения Украины к CRS)

- владеть меньше 50% (25% вместе с другими резидентами )2021-2022)) <-> 

фактический контроль 

https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_265_.pdf
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Оформление утраты резидентства Украины 

.
Выбор 

целевого 

госудаства

Получение 

ПМЖ

Урегулирование 

гражданских 

обязательств 

(алименты, 

долги)

Урегулировани

е публичных 

обязательств 

(штрафы и 

проч.)

Получение 

справки об 

отсутствии 

налоговых 

обязательств

Подача 

последней 

декларации за 3 

года

Продажа 

имущества 

(недвижимость, 

корправа)

Прекращение 

регистрации 

предпринимателя

Получение 

разрешения 

военкомата

Получение 

визы

Увольнение с 

работы

Постановка на 

консульский 

учет

Получение 

загранпаспорта с 

отметкой 

«Постоянное 

проживание в 

…»

Выписка с 

места 

проживания

Перечисление 

всех денег за 

рубеж. Закрытие 

счетов
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Утрата резидентства в Украине – Судебная практика

-Верховный Суд подтвердил, что такие споры должны рассматриваться в судах общей юрисдикции. Но 

позже Верховный Суд поставил под сомнение возможность рассмотрения подобных дел в порядке 

особого судопроизводства.

-Предметом рассмотрения является признание факта. НБУ и налоговые органы привлекаются как 

заинтересованные лица. 

-Есть 5 показательных дел, инициированные физическими лицами, проживающих в ОАЭ, Кипре, 

Болгарии.
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2 категории судебных дел

Граждане Украины, не дожидаясь споров 

с налоговыми органами, в порядке 

особого судопроизводства сами подают 

заявление об установлении юридического 

факта утраты статуса резидента Украины  

Гражданам Украины в спорах с органами 

государственной власти, в судебных 

решениях это таможенные органы, 

приходится устанавливать факт утраты 

статуса резидента Украины 
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Утрата резидентства в Украине – Судебная практика

-Суды не принимают во внимание такие формальные признаки, как снятия с места регистрации в 

Украине.

-Суд принимает во внимание такие важные признаки, как постоянное место жительства (тест 183 дня), 

центр жизненных интересов: имущество, бизнес, семья в Украине или другой стране. 

-Некоторые элементы экономических интересов могут отсутствовать или наличествовать в обеих 

странах. Суд оценивает все факты в совокупности. 
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Рішення печерського районого суду міста Києва

від 19 грудня 2016 року  № 757/15441/16-ц

-являючись громадянином України має місце реєстрації м. Кременчук, в належній йому квартирі

по АДРЕСА_5 

-але з 2012 року разом із сім'єю проживає в Республіці Болгарія з 2014 року, перебуває в Україні

менше 183 дні (6 місяців). 

-придбав 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_6 у управителя житлового комплексу « ФОРТ НОКС 

ООД», що підтверджується наданим суду нотаріальним актом купівлі-продажу 

-постійне проживання заявника в Болгарії підтверджується квитанціями:

1)по сплаті комунальних послуг,

2) податку на нерухомість, 

3)страховки власності, податку на землю та таксу підтримки за управлінням комплексу, про що вказано

в п.3 договору купівлі-продажу квартири, а також копією договору про підтримку і управління

комплексом «Імперіал Форт Клуб» і копіями квитанцій про оплату (інвойс, квитанції, чеки з 2014 по 

01.06.2017 рік)
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Рішення печерського районого суду міста Києва

від 19 грудня 2016 року  № 757/15441/16-ц

-Міністерство фінансів Болгарської Республіки ( компетентний орган) видав ідентифікаційний код 

НОМЕР_1 про податкове резидентство.

-зареєстроване підприємство «Балкан транс сервіс» ООД, засновниками якого являються він та його

дружина,

-медичної страховки №2100034056 від 22.06.2016 року, яка підтверджує постійне проживання його за 

адресою м. Святий Влас.

-1 надав копії документів про придбання для службових цілей і особистих потреб легкового 

автомобіля марки «Мерседес-350», який зареєстрований 21.12.2016 року на їхнє підприємство

«Балкан транс сервіс».

-копії договорів про відкриття в банку рахунків, як на підприємство

-Здійснюючи підприємницьку діяльність, заявник сплачує податки в Республіці Болгарії.
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Когда не нужно делать обоснование по ТЦО

К отчету КИК документация ТЦО не прилагается

Контролирующий орган может потребовать документацию при прохождении порогов 10 и 150 млн

Если КИК освобождается от налогообложения по 39-2.4. (доходы до 2 млн, активная деятельность, 

публичная компания и пр.) то КИК освобождается от обязанности рассчитывать прибыль с учетом 

корректировок, в том числе и ТЦО

В таком случае он подает только отчет КИК и указывает основания для освобождения от 

налогооблагаемой прибыли
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Постоянные 

представительства 

нерезидентов 
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Дата вступления в силу – 23.05.2020  

Новые признаки: 

« <…> надання нерезидентом обов’язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного

зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;

наявність в особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти

нерезидента та/або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та/або з третіми особами, з 

якими нерезидент уже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;

реалізація особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами 

нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;

наявність в особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок

нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою

нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.»

-
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Постоянные представительства нерезидентов: риски 

и решения

Угрозы/ стимулы Суть Как не иметь хлопот 

Уже Налогообложение в Украине зарубежных 

структур, которые фактически управляются 

из Украины.  Кейсы Феникс и ЮжГОК. 

Завтра Расширение критериев ПП: ведение 

переговоров, хранение товаров, электронная 

почта и т.п.

Автоматический обмен информацией –

больше информации об украинских 

бенефициаров украинских компаний за 

рубежом

Не выдавать генеральные доверенности. 

Ставить директорами и подписантами по счету не 

украинских бенефициаров, а зарубежных 

менеджеров. 

Заодно начнется решаться вопрос сабстанс, 

актуальный КИК и РРT
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Прибыль ПП по правилам вытянутой руки 

«141.4.7. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України

через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке

постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який

провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Постійне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом

звітного (податкового) періоду, відповідно до принципу "витягнутої руки". Оподатковуваний

прибуток постійного представництва має відповідати прибутку незалежного підприємства, що

здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах і діє в

повній незалежності від нерезидента, постійним представництвом якого воно є.»
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Постоянные представительства– как не иметь 

проблем

- Вести только вспомогательную и подготовительную деятельность

- Сняться с учета как плательщик налога на прибыль

- Не подавать декларацию и отчет по ТЦО

- Создавать структуры в Украине (коворкинг, холдинг и т.д.)
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Место 

эффективного 

управления 
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Дата вступления в силу – 01.01.2022

нерезидент с местом эффективного управления в Украине (признается плательщиком налога на 

прибыль), но не считается ПП.

133.1.5. юридичні особи, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного

управління на території України.

Місцем ефективного управління вважається Україна, якщо дотримується одна або декілька з таких умов щодо іноземної компанії чи її

видів діяльності:

а) проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;

б) прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії її посадовими

особами переважно здійснюється з України;

в) фактичне управління діяльністю іноземної компанії переважно здійснюється з України, незалежно від наявності в осіб, які

здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.

У разі якщо іноземна компанія може бути визнана такою, що має місце ефективного управління в іншій іноземній державі, місцем

управління такої іноземної компанії визначається Україна, якщо в Україні виконується хоча б одна з таких умов:

управління банківськими рахунками іноземної компанії;

ведення бухгалтерського або управлінського обліку іноземної компанії;

управління персоналом іноземної компанії.
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Регистрация иностранного предприятия налоговым 

резидентом Украины – возможные преимущества

1) если данное предприятие контролируется украинскими бенефициарами, то на него не распространяется правила о 

контролируемых иностранных компаниях, включая отчеты и штрафы за их неподачу

2) если данное предприятие полностью зарабатывает прибыль от операций за рубежом, например, покупает в США и 

продает в Среднюю Азию, то оно не облагается налогом на прибыль в Украине. Можно конечно дискутировать, что 

такое «прибыль из источников в Украине», но это, как представляется, разъяснится в ближайшее время

3) если конвенция с государством местонахождения предприятия предусматривает место эффективного управления 

для определения резидентности, то появляется шанс также не платить налоги в данной стране – для более точного 

ответа нужно изучать местное законодательство

4) если данное предприятие распределяет дивиденды резиденту Украины, то появляются основания не удерживать с 

них налог на репатриацию, если данное предприятие имеет представительство в Украине, то на последнее не будут 

распространяться правила налогообложения постоянного представительства нерезидента. Правда, видимо возникнет 

вопрос, что часть прибыли таки имеет источник происхождения из Украины и должна в ней облагаться.

6) правило о конструктивных дивидендах, очевидно, не будет срабатывать по операциям с такой иностранной 

компанией

7) разнообразные налоговые разницы, придуманные для операций с нерезидентами (тонкая капитализация, 30%, 

деловая цель и пр), очевидно, не будет срабатывать по операциям с такой иностранной компанией
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Бенефициарный 

собственник 
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Изменения в определении. Дата вступления в силу –

23.05.2020 

«103.3. Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування

пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, 

роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні (якщо відповідна умова

передбачена міжнародним договором), вважається особа, що має право на отримання таких доходів та 

є вигодоотримувачем щодо них (фактично розпоряджається доходом). 

<…>

зазначена особа не має відповідних ресурсів (кваліфікованого персоналу, основних засобів у 

володінні або користуванні, достатнього власного капіталу тощо), необхідних для фактичного 

виконання функцій, використання активів та управління ризиками, пов’язаних з отриманням

відповідного виду доходу, які лише формально покладаються (використовуються, приймаються) на 

зазначену особу у зв’язку із здійсненням операції з такої передачі.»

Фактически, данные признаки не являются новыми. Они уже использовались в проверочной и судебной 

практике. При этом указанная детализация признаков расценивается нами как позитивная для 

налогоплательщиков, поскольку не позволит налоговой службе при проверках выходить за их рамки. 

Так, если проверяющие будут ссылаться на признаки, которые отсутствуют в указанном перечне, у 

налогоплательщика будут основания считать такие действия налоговой службы противоправными.
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Бенефициарный собственник: опросники налоговых 

органов

Тест на Substance любой компании может быть проверен налоговой службой Украины с помощью 

запроса к налоговым органам иностранных юрисдикций. 

Такой запрос позволяет установить соответствие критериям бенефициарного собственника  и 

требований к substance. Оформляются так называемые опросники налоговых органов.

Как пример, рассмотрим опросник кипрской налоговой, где приводится перечень важных вопросов, 

которые, как правило, задаются компаниям, выдавшим займы в Украину): 

1)  Есть ли среди учредителей компании резидент Украины? 

2) Предоставить информацию об источниках тех средств, за счет которых выдается заём [CROWE: 

это заработанные компанией средства /  средства собственного капитала компании];

3) Кто является конечным бенефициаром доходов от процентов? [CROWE: здесь важно указывать 

кипрскую компанию- получателя процентов]

4) Самостоятельно ли компания распоряжается полученными процентами? [CROWE: да, 

самостоятельно. При этом если есть подтверждение, например, в финотчетности, что 

полученные доходы не перечислялись в полном объеме третьим лицам, и/или с них были 

уплачены налоги – можно в ответе сослаться на данные финотчетности];

5) Передаются ли полученные проценты третьим лицам? [CROWE: нет, компания не имеет 

обязательств, в т.ч. договорных, передавать полученные проценты третьим лицам].

6) Подать копии финотчетности, где видны активы, прибыль, расходы, как элементы substance.
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Полтавский ГОК

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2018 року у справі № № 

816/795/17

- компанія «FERREXPO FINANCE PLC» у правовідносинах з позивачем щодо надання позики діє від 

власного імені, а проценти, сплачені позивачем, акумулюються на рахунках нерезидента та 

визнаються його доходами;

- у компанії "FERREXPO FINANCE PLC" працює 5 кваліфікованих спеціалістів, також компанія

користується послугами ще 10 інших професійних працівників;

- Компанія має 5 співробітників, які отримують винагороду в розмірі 1,47 млн. доларів США та 

заробляють на адміністративних зборах 4,77 млн. доларів США від інших компаній групи - це

не включає дохід від процентів.

- Компанія "FERREXPO FINANCE PLC" мала законну, економічну та комерційну свободу 

(зважаючи на значні періоди між отриманням і сплатою відсотків) оплачувати інші витрати, 

реінвестувати отримані відсоткові платежі та отримувати з них прибуток для власної користі.

- Прибуток за 2013 рік склав 6 495 000 доларів США. Сукупний дохід склав 73 776 000 доларів

США. 

- Сума податку складає 2 006 000 доларів США.
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Полтавский ГОК

- Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2018 року у справі № № 

816/795/17

- Компанія несе комерційний ризик: 

1) оплачує власні видатки (зарплату, накладні витрати, судові витрати та гонорари за консультації) 

2) Несе ризик відсоткової ставки, рефінансування з огляду на різні терміни погашення

внутрішньогрупових кредитів і кредитів FERREXPO FINANCE PLC, невиконання зобов'язань за 

внутрішньогруповими кредитми як щодо сплати відсотків чи своєчасного погашення основної суми, 

ризик, пов'язаний із внесенням змін у законодавство, валютним регулюванням та змінами

нормативно - правової бази.

3) плачує власні видатки (зарплату, накладні витрати, судові витрати та гонорари за консультації) і не 

має права на відшкодування цих витрат за Внутрішньогруповими кредитами;

4) несе ризик відсоткової ставки;

5) несе ризик рефінансування з огляду на різні терміни погашення внутрішньогрупових кредитів і 

кредитів "FERREXPO FINANCE PLC";
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Радивилівський елеватор

Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18 квітня 2018 р у 

справі № 817/1045/17

У відповідь на запит ТОВ "Радивилівський елеватор" було надано: власні письмові

підтвердження ATS AGRIBUSINESS INVESTMENTS LIMITED від 30.03.2017 того, що

останній є бенефіціарним власником отримуваного доходу; довідку-підтвердження

компетентного органу Республіки Кіпр від 03.04.2017 про суму процентних доходів та 

процентних витрат ATS AGRIBUSINESS INVESTMENTS LIMITED; форму TD98-2015 

("Запит на видачу сертифікату резидентності та опитувальний лист для юридичних

осіб"), який подавався ATS AGRIBUSINESS INVESTMENTS LIMITED для отримання

сертифікату резидентності; свідоцтво про склад Ради директорів та Секретаря ATS 

AGRIBUSINESS INVESTMENTS LIMITED, яким підтверджено, що до складу Ради 

директорів входять лише громадяни та резиденти Кіпру; 
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ДОМ ПОЛИМЕРОВ 

Вот кейс по роялти
ООО «Дом Полимеров» ВАСУ от 21.07.2015 К/800/51226/13 в деле №820/4967/13-а

«Судами предыдущих инстанций не проверена роль компании I.P.G Intelectual Polymer Group Limited (Кипр) и не 
установлено ее существенное участие в создании дохода, поскольку наличие самого права на получение доходов 
недостаточно для того, чтобы считаться бенефициарным (фактическим) получателем дохода.При новом 
рассмотрении административного дела, судам следует проверить какие действия предприняла компания И.PG 
Intelectual Polymer Group Limited (Кипр) для выполнения условий договора №30 / 06-2010-1L (лицензионный договор 
№30 / 06-2010-1L от 30.06.2010 года, заключенный между VENTURE CONSULTING INTERNATIONAL CORP (Панама) и И.PG 
Intelectual Polymer Group Limited (Кипр), является договором о распоряжении имущественными правами 
интеллектуальной собственности) от 30.06.2010 года, в частности реклама и продвижения Торговой марки, 
проведение переговоров, отправка предложений потенциальным сублицензиатам на территории Украины, а 
также влияние компании И.PG Intelectual Polymer Group Limited (Кипр) на получение дохода, ее роль в этом 
процессе, размер денежного вознаграждения (прибыли) которую получила компания при выполнении указанной 
хозяйственной операции, объем и виды хозяйственной деятельности этой компании, которую она осуществляла в 
спорный период.»
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Бенефициарный собственник: как не иметь проблем

- Обосновать отсутствия злоупотребления налогами (по сути пройти PPT)

- Обеспечить достаточный уровень  «сабстанса» (наличие материальных и технических 

ресурсов). Для данной цели отсутствуют критерии, которыми бы устанавливалась достаточность 

ресурсов. Поэтому в каждом конкретном случае данный признак нужно оценивать на свое 

усмотрение. Доказательствами могут служить, в частности, показатели финансовой отчетности 

нерезидента;

- Не создавать зеркальных (back-to-back) обязательств и устранить имеющиеся. Например, 

капитализировать займы

- Если это невозможно – применять правила конвенции бенефицарного собственника дохода(см. 

след. слайд)
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Правила сквозного налогообложения 

«<…> У разі якщо отримувач доходу є нерезидентом, який не є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем (власником) доходу, дозволяється застосування міжнародного договору України з 

країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого 

доходу, в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, за умови

надання особі (податковому агенту) таких документів: 

а) від отримувача доходу - заяви у довільній формі про відсутність у нього статусу бенефіціарного

(фактичного) отримувача (власника) доходу, а також про наявність такого статусу у нерезидента, який

надав документи, зазначені у підпункті "б" цього пункту; 

б) від бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу - заяви у довільній формі про 

наявність у такого нерезидента статусу бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу та 

документів, які підтверджують такий статус (зокрема, але не виключно, ліцензії, договори, офіційні

листи компетентних органів), а також документа, який підтверджує статус податкового резидента 

згідно з вимогами пункту 103.4 цієї статті.<…>»
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Тест деловой 

цели
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Тест деловой цели

•

1) Деловая цель. Тест на деловую цель согласно законопроекту будет распространяться не на все 

виды операций, как предусматривалось ранее, а только на три:

- приобретение товаров, услуг, работ у нерезидентов из низконалоговых юрисдикций или 

низконалоговых организационно-правовых форм, перечни которых утверждены КМУ.

- реализация товаров, услуг, работ в пользу нерезидентов из низконалоговых юрисдикций или 

низконалоговых организационно-правовых форм, перечни которых утверждены КМУ.

- выплата роялти в пользу нерезидентов, в том числе и из низконалоговых юрисдикций.

Обращаем ваше внимание, что при отсутствии деловой цели к указанным выше операциям будут 

применяться налоговые корректировки в размере 100%. Ранее корректировки составляли 30% и 

распространялись на все операции с нерезидентами. 
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Дата вступления в силу – 01.01.2022

«140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:

<…>

140.5.5-1. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, 

визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь:

- нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого

Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

- нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які не сплачують

податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави

реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні

особи.

140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього

Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених

у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу), що перевищує суму доходів від роялті,

збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності

за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і

радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для банків - в обсязі, що

перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що

передує звітному.»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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«СіЕйчЕс Україна»

Верховный Суд в Постановлении от 23.07.2019 г. по делу № 826/10852/15

«СіЕйчЕс Україна»

Факты: Резидент продавал материнской компании с/х продкуцию, но вместо оплаты получил кредитный 

заём. 

Налоговый орган обвиняет предприятие в безосновательном формировании расходов за счет

включения в их состав процентов, уплаченных нерезиденту (Швейцария) за пользование 

кредитными

средствами по договору от 01.12.2008 г. По убеждению налогового органа, данный договор 

заключен

при отсутствии деловой цели — исключительно

для минимизации налоговых обязательств по налогу

на прибыль — путем искусственного формирования расходов. ВС поддержал налоговиков

(www.reyestr.court.gov.ua/Review/83220758).

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/83220758
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КЕЙС ТОВ «УФТ»

Данное решение является очень важным, поскольку оно свидетельствует о том, что налоговые органы 

пытаются снять проценты по займам под предлогом деловой цели. При этом в данном случае, суд 

принял сторону налогоплательщика, поскольку деловая цель была обоснована (см. выше), но так 

происходит не всегда - например, в кейсе СиЕйчЕс 2019 года Верховный Суд на основании отсутствия 

деловой цели отказал в признании налоговых расходов в виде процентов.

Учитывая вышеизложенное, если Вы используете модель работы с займами от инвестиционных фондов, 

рекомендуем предварительно готовить экономическое обоснование - в частности, зачем заключался 

договор займа, обоснование размера процентов и т. п.

Получение процентных займов от инвестиционных фондов остается популярной моделью 

финансирования бизнеса, которая позволяет генерировать у заемщика налоговые расходы, а у 

инвестиционного фонда - не облагать такие проценты налогом на прибыль. Тем не менее, практика 

показывает, что нередко налоговая служба ставит данную модель под сомнение, в частности, путем 

снятия налоговых расходов на основании теста деловой цели. Это подтверждается, в частности, 

недавним решением Верховного Суда № № 440/3633/19
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КЕЙС ТОВ «УФТ»

Претензии проверяющих сводились к тому, что получение процентного займа от инвестиционного фонда не имело экономического эффекта и 

деловой цели, а преследовало только цель минимизации налоговых последствий. Они были основаны на том, что у заемщика были 

достаточные активы (депозитные и текущие счета, средства от реализации ценных бумаг и т. п.) и привлекать заем было нецелесообразно с 

экономической точки зрения.

Заемщик аргументировал наличие деловой цели по операции займа следующим:

- возможности кредитования сбыта товарной массы, то есть предоставление отсрочки оплаты покупателям, с целью сохранения существующих 

покупателей и привлечение новых в максимальном количестве;

- возможности кредитования производителя, то есть, получение от него минимальной цены, с целью увеличения объемов продаж и повышения 

ценовой конкурентоспособности товаров;

- минимизация неблагоприятных факторов при экспорте в виде длительной процедуры компенсации НДС, которая длится от 3-4 месяца;

- компенсация курсовых разниц, поскольку заемщик является экспортером и получает выручку в евро и рублях, которая долгое время 

подлежала обязательной продаже, что в условиях нестабильности гривны приводило к потерям на курсах;

- возможности выстраивать стратегию продаж на перспективу и избегать экономических и политических кризисных ситуаций;

- истец достиг деловой цели с реальным экономическим эффектом в виде сохранения жизнедеятельности предприятия, продолжение реальной 

хозяйственной деятельности, сохранения рабочих мест, несмотря на неблагоприятные экономические факторы, в виде колебания курса гривны, 

военных действий и нарушений порядка возмещения НДС.

Верховный Суд принял решение в пользу налогоплательщика (заемщика). По его мнению, не обязательно чтобы экономический эффект 

наблюдался немедленно после совершения операции. Не исключено, что такой эффект наступит в будущем, а также не исключено, что в 

результате объективных причин экономический эффект может не наступить вообще. В частности, операция может оказаться убыточной, и это 

является одним из вариантов нормального хода событий при осуществлении хозяйственной деятельности.
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Кейс Астарта

Доходность каждой отдельной операции не является обязательным признаком хозяйственной 

деятельности, которая может включать и отдельные убыточные операции, осуществление которых 

вызвано объективными причинами, а следовательно, продажу истцом продукции по цене ниже 

себестоимости нельзя рассматривать как операцию вне рамок хозяйственной деятельности истца.–

Постановление ВС/КАС от 10.12.2019 г.
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«Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод»

Правові наслідки реалізації товару на експорт за ціною нижчою, ніж собівартість, мають визначатись із урахуванням

доктрини ділової мети

Як встановили суди попередніх інстанцій, товариство здійснювало експорт продукції за межі митної території України, 

тобто операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Експорт відбувався за ціною нижчою, ніж собівартість.

Верховний Суд наполягає на тому, що правові наслідки реалізації товару на експорт за ціною нижчою, ніж

собівартість, мають визначатись із урахуванням доктрини ділової мети. Вона реалізується у податкових

правовідносинах на підставі положень підпунктів 14.1.36, 14.1.231 ст. 14, п. 198.3 ст. 198 ПКУ та передбачає

обов’язкову наявність у платника прагнення отримати економічний ефект за рахунок приросту (збереження) активів

при здійсненні господарських операцій.

У разі встановлення, що ділова мета господарської операції є недобросовісною (зокрема, у випадку збитковості

експортної операції з причин реалізації товару нижче собівартості без наявності об’єктивних економічних підстав для 

цього), відповідна операція може бути кваліфікована як така, що вчинена поза межами господарської діяльності

платника.

У такому випадку платник втрачає право на включення до податкового кредиту, який у подальшому бере участь у 

формуванні суми бюджетного відшкодування, ПДВ у складі собівартості тих товарів/послуг, які не використані в 

господарській діяльності. Утім така кваліфікація не збільшує базу оподаткування ПДВ за експортною операцією
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"Придніпровський край«справа №816/2270/16 17 грудня 2020 

року

•Верховний Суд справа №816/2270/16 17 грудня 2020 року

З урахуванням цього, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що продаж Позивачем

продукції за ціною, нижчою собівартості, не можна розглядати як операцію поза межами його господарської

діяльності, адже будь-яка реалізація товару пов`язана з кон`юнктурою ринку, можливістю реалізації даної

продукції на ринку за певною ціною, оскільки до факторів ціноутворення, крім рівня витрат, пов`язаних із

виробництвом товару, належать: рівень попиту на продукцію, кон`юнктура ринку, платоспроможність покупця, 

обсяги виробництва та складські запаси продавця та інші умови, які об`єктивно впливають на формування ціни.

•Оскільки метою продажу товару Позивачем було отримання прибутку виходячи з цін, які склались на ринку 

сільськогосподарської продукції, та уникнення додаткових витрат, пов`язаних із подальшим зберіганням, та 

переробкою продукції, а також зважаючи на недоведеність Відповідачем невідповідності цін ринковим, суд 

апеляційної інстанції зазначив про необґрунтованість висновків Відповідача про те, що діяльність Позивача не є 

господарською.

Аналогічна позиція висловлена Верховним Судом у постановах від 10 вересня 2020 року у справі

№ 804/4194/16, від 12 червня 2020 року у справі №816/1670/16.
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Тест деловой цели: как не иметь хлопот?

- При планировании операции с нерезидентом, необходимо определить наличие в ней, 

прежде всего, экономической целесообразности и подготовить подтверждающие 

документы (политики, бизнес-планы)

- В случае убыточной операции убедиться, что убытки возникли по объективным 

причинами или решение, которое к ним привело, принято с целью избежания

больших потерь

- Ознакомиться с примерами ОЭСР, в которых тест пройден/не пройден, можно на сайте 

ОЭСР (среди прочего: конвенция имеет общую цель с намерениями сторон; перенос 

предприятия в новую юрисдикцию не приводит к уменьшению налоговой нагрузки)
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Тест основной

цели
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дата вступления в силу – 23.05.2020

103.2

Податкові вигоди у вигляді звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку, 

передбачені міжнародним договором, не надаються стосовно відповідного виду доходу або прибутку, якщо

головною або переважною метою здійснення відповідної господарської операції нерезидента з резидентом 

України було безпосереднє або опосередковане отримання переваг, які надаються міжнародним договором у 

вигляді звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку. Ця норма не застосовується, 

якщо буде встановлено, що отримання таких переваг відповідає об’єкту та цілям міжнародного договору України. 

У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлені інші правила, ніж передбачені цим пунктом, застосовуються відповідні правила міжнародного

договору. 
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Тест основной цели

Данный тест состоит в том, что применять снижение налога на репатриацию его освобождение от него согласно 

конвенции не допускается, если главной или преимущественной целью хозяйственной операции с нерезидентом 

было непосредственное или опосредованное получение преимуществ, предусмотренных конвенцией, если не будет 

установлено, что получение таких преимуществ отвечает объекту и целям конвенции.

Данный тест фактически отвечает предусмотренному MLI. При этом его включение в НКУ позволит налоговой 

службе применять тест на наличие основной цели и с теми юрисдикциями, с которыми Украиной тест основной цели 

согласно MLI проводиться не должен (например, США, Германией и т. п.).

По нашей оценке, учитывая отсутствие критериев, при которых тест основной цели не считается пройденным, 

появление данного правила приведет к увеличению числа споров с контролирующими органами.

В связи с этим, при планировании операции с нерезидентом, к которой будет применяться конвенция, необходимо 

определить и собрать документы, которые будут подтверждать наличие в ней, прежде всего, экономической цели, 

например:

- заем от резидента Кипра был получен по ставке, которая ниже, чем ставка по кредиту в Украине;

- маркетинговая стратегия, которая предусматривает выход компании на европейский рынок;

- обоснование желанием выхода на IPO и т. п.
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Кейс Подольского цемента

Позивач уклав ряд договорів позики грошових коштів від 05.11.2008 р., 16.09.2010 р., 

10.08.2011 р. та 25.01.2013 р. з компанією CRH (CYPRUS) Limited, а також кредитну

угоду від 21.11.2013 р. з компанією CRH (UK) Limited, (далі - договори позики). 

Відповідно до умов додаткових угод від 28.11.2013 р., укладених між

компанією CRH (CYPRUS) Limited та компанією CRH (UK) Limited, компанія CRH 

(UK) Limited набула права на отримання платежів по усіх заборгованостях по 

кредитних угодах, набувши статусу нового кредитора.

Сторонами не заперечувалось, що протягом 2016-2017 років Позивач виплачував на 

користь CRH (UK) Limited відсотки у загальній сумі 24 259 524,18 дол. США (629 553 

076,52 грн.) за договорами позики від 05.11.2008 р., 16.09.2010 р., 10.08.2011 р. та 

25.01.2013 р. з компанією CRH (CYPRUS) Limited, а також кредитною угодою від

21.11.2013 р. з компанією CRH (UK) Limited
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Кейс Подольского цемента

Відповідач обґрунтовує висновки Акту перевірки тим, що оскільки

CRH (UK) Limited отримала позику від CRH Poland Products & 

Distribution BV (зареєстрована в Нідерландах, далі - CRH Poland) з 

метою кредитування Позивача, то Договори позики між CRH (UK) 

Limited та Позивачем були укладені, та зміна кредитора відбулася

виключно з метою отримання переваг ст.11 Конвенції, пунктом 7 

якої визначено, що положення статті 11 не застосовуються, якщо

головною метою або однією з головних цілей будь-якої особи, що має

відношення до утворення або передачі боргового зобов`язання, у 

відношенні якого сплачуються проценти, було одержання переваг цієї

статті шляхом цього створення або передачі.
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Кейс Подольского цемента

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПК України визначено, що резидент або постійне представництво

нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного

представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його

походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому 

числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, 

зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у 

підпунктах 141.4.3-141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час 

такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами

резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Так, одним з таких міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких

здійснюються виплати, що набрали чинності, є чинна Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого

Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання

податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993 р.

За змістом положень ч.ч. 1 - 3 ст. 11 зазначеної Конвенції, проценти, що виникають в одній Договірній

Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, будуть оподатковуватись тільки в цій другій

Державі, якщо такий резидент має фактичне право на ці проценти і підлягає оподаткуванню в цій другій

Договірній Державі у відношенні цих процентів.
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Термін "проценти" при використанні в цій статті означає доход від боргових вимог будь-якого виду, 

незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках

боржника, і зокрема, доход від урядових цінних паперів і доход від облігацій і боргових зобов`язань. 

Термін "проценти" не буде включати ніякі доходи, які можуть розглядатись як розподіл згідно з 

положеннями статті 10 цієї Конвенції.

Положення пункту 1 цієї статті не застосовуються, якщо особа, що фактично має право на проценти, яка є 

резидентом однієї Договірної Держави, здійснює комерційну діяльність у другій Договірній Державі, в якій

виникають проценти, через розташоване там постійне представництво, або здійснює в цій другій Державі

незалежні особисті послуги з розташованої там постійної бази, і боргове зобов`язання, на підставі якого

сплачуються проценти, дійсно відноситься до такого постійного представництва або постійної бази. В 

такому випадку, залежно від обставин, застосовуються положення статті 7 або статті 14 цієї Конвенції

Проаналізувавши наведені вище норми права Верховний Суд під час розгляду в касаційному порядку 

аналогічної справи (справа №817/1045/17) в тексті своєї постанови від 14.08.2018 №К/9901/51316/18 

сформував наступні правові висновки. Право на застосування зменшеної ставки податку, передбачену

відповідним міжнародним договором України, виникає, за умови одночасного виконання таких вимог: 

нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України; нерезидентом надано

довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з 

якою укладено міжнародний договір України; нерезидент є бенефіціарним власником доходу.
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Для визначення особи як фактичного отримувача доходу, така особа повинна володіти не тільки правом на отримання

доходу, але повинна бути і особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу.

Тобто, коли отримувач процентів має право отримувати вигоду та визначати подальшу економічну долю доходу і не 

пов`язаний договірними або юридичними зобов`язаннями щодо перерахування такого доходу іншій особі, отримувач є 

бенефіціарним власником доходу.

Передбачені міжнародними договорами пільги зі сплати податку не можуть бути застосовані у випадку, коли нерезидент 

діє як проміжна ланка в інтересах іншої особи, яка фактично отримує вигоду від доходу. Зокрема, не можуть бути 

застосовані пільгові ставки податку у випадку, коли дохід (у рамках угоди або серії угод) з джерелом його походження з 

України виплачується таким чином, що нерезидент (проміжна ланка, яка має вузькі, обмежені повноваження у відношенні

доходу), який претендує на отримання пільгової ставки податку з доходів у вигляді роялті, дивідендів, процентів, 

виплачує весь дохід (його більшу частину) іншому нерезиденту, який би не міг застосувати пільгову ставку у разі, коли б 

такий дохід виплачувався останньому.

В момент виплати доходу достатньою підставою для застосування зниженої ставки податку є наявність довідки (або її

нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний

договір України і така довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним

міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути 

належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. При цьому, чинним законодавством не 

встановлено форми документу, що підтверджує статус контрагента як бенефіціарного власника доходу, та який повинна 

мати особа на момент проведення виплати.
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В тексті своєї іншої постанови від 21.03.2018 у справі №803/1005/17 Верховний Суд відзначив, що чинним

законодавством не передбачено ні уповноваженого органу, ні форми звітності, на підставі яких резидент міг би 

документально підтвердити фактичне право на одержання доходу (статус бенефіціарного власника). Водночас у разі

заперечення обставин щодо бенефіціарного власника, обов`язок доказування зворотного в силу положень Кодексу 

адміністративного судочинства України покладається на контролюючий орган як на суб`єкта владних повноважень.

Разом з тим, оскільки Конвенція з Великобританією була розроблена на основі Модельної конвенції ОЕСР щодо податків

на доходи і капітал (далі - Модельна конвенція), для тлумачення вищезазначеного пункту використовуються роз`яснення, 

які містяться в Офіційних коментарях до Модельної конвенції (далі - Коментарі).

Стаття 29 Модельної конвенції (у редакції від 2017 року) передбачає спеціальні положення щодо обмеження пільг, 

передбачених конвенціями про уникнення подвійного оподаткування - "тест основної мети", який полягає в наступному: 

незважаючи на будь-які положення конвенції про уникнення подвійного оподаткування, пільги, передбачені конвенцією

про уникнення подвійного оподаткування, не повинні надаватися щодо доходу або капіталу, якщо існують розумні

підстави зробити висновок, з урахуванням усіх відповідних фактів та обставин, що одержання такої пільги було однієї з 

основних цілей будь-яких домовленостей або операцій, які прямо або опосередковано призвели до цієї пільги, якщо не 

буде визначено, що надання цієї пільги за цих обставин буде відповідати цілі і задачі відповідних положень конвенції про 

уникнення подвійного оподаткування, на яку поширюється дія конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
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Відповідно до п.178 Коментарів до ст.29 Модельної конвенції висновки про те, що однією з головних / головною метою 

операції чи структури є застосування пільг, передбачених конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, повинні

ґрунтуватися на дослідженні усіх фактів та обставин, що мають відношення до такої операції, та з урахуванням

наступного:

(i) такий висновок не повинен ґрунтуватися на припущеннях;

(ii) дослідження всіх фактів та обставин не повинно зводитися до дослідження виключно податкового ефекту операції, що

пов`язана з отриманням пільг по конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Відповідно до п.181 Коментарів до ст.29 Модельної конвенції, мета отримання пільг, передбачених конвенцією про 

уникнення подвійного оподаткування, не буде вважатися основною, якщо існують розумні підстави зробити висновок, з 

урахуванням всіх фактів та обставин, які стосуються конкретної операції, що отримання таких пільг не було основним

фактором та не може обґрунтувати здійснення певної операції, яка самостійно або разом з іншими операціями, призвела

до таких пільг

Окрім того, керуючись правовою позицією Верховного Суду у Постанові від 14.08.2018 р. у справі №817/1045/17, суд бере

до уваги висновки Меморандуму "Аналіз практики українських та іноземних судів щодо з`ясування факту чи було однією з 

головних / головною метою Компанії здійснення операцій чи створення структури отримання податкових переваг (пільг)" 

від 01.10.2019 р., в якому вказується, що "відповідно до практики Суду ЄС, для того, щоб дійти до висновку, що однією з 

головних/ головною метою операції чи структури було отримання переваг відповідної конвенції про уникнення подвійного

оподаткування необхідно об`єктивно проаналізувати всі факти та обставини, що пов`язані з такою операцією або

структурою, зокрема наступні критерії:
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1) чи перераховуються всі/ майже всі проценти на користь третіх осіб через незначний проміжок часу після їх отримання

від боржника;

2) чи має компанія-кредитор задокументовані та/ або незадокументовані зобов`язання перед третіми особами, які

вимагають, щоб компанія-кредитор перераховувати отримані проценти на користь третіх осіб;

3) чи обмежується господарська діяльність компанії-кредитора отриманням процентів та їх подальшим перерахунком на 

користь третіх осіб;

4) чи має компанія-кредитор економічну присутність у юрисдикції резидентності;

5) чи відповідає застосування податкових пільг цілям застосованого податкового законодавства.

Отже, спірними обставинами, що підлягають дослідженню в межах даної справи з урахуванням предмету позову та 

предмету доказування, є правомірність застосування Позивачем пільгової ставки податку на доходи нерезидентів при 

виплаті відсотків, обґрунтованість укладення договорів позики саме з CRH (UK) Limited, а не з іншою компанією, та 

наявність підстав для застосування тесту основної мети, передбаченого п. 7 ст.11 Конвенції, до спірних правовідносин.
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Досліджуючи зазначені обставини щодо укладення Позивачем договорів позики та виплати процентів судом встановлено

наступне.

Довідки резидентності, надані Позивачем, підтверджують, що CRH (UK) Limited на час існування спірних правовідносин

була податковим резидентом Сполученого Королівства для цілей податку на прибуток та Конвенції протягом 2015-2017 

рр.

За змістом довідок CRH (UK) Limited є платником податку на прибуток на загальних підставах та не підпадає під жодний

пільговий режим оподаткування щодо отриманих від Позивача відсотків.

Згідно зі Статутом CRH (UK) Limited від 24.07.1978 р. (пункти R-S), компанія має право позичати або залучати кошти, 

авансувати, позичати або депонувати грошові кошти або надавати кредит будь-якій компанії, фірмі чи особі (статут 

наданий як додаток до Листа HM REVENUE & CUSTOMS від 19.12.2018р. №Eol/F/30758/LS.

У фінансовій звітності CRH (UK) Limited за 2013-2015 роки також визначено, що основною діяльністю цієї компанії є 

фінансування компаній групи CRH. Зокрема, відповідно до Звіту директорів та фінансової звітності CRH (UK) Limited, за 

2014 р. основною діяльністю CRH (UK) Limited є позичання грошових коштів та кредитування компаній групи. У даному

Звіті також наведено перелік компаній групи, корпоративними правами яких володіє CRH (UK) Limited та яким вона надає

запозичення (більше 40 компаній). CRH (UK) Limited самостійно здійснює свою діяльність, несе ризики пов`язані з 

проведенням господарських операцій, відповідно до фінансового звіту отримує доходи від корпоративних прав та 

наданих у користування компаніям групи фінансових коштів.
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Зі змісту листа-пояснення від 20.11.2018 р., наданого CRH (UK) Limited, компанія запозичувала грошові кошти з різних

джерел (в тому числі і на підставі кредитних договорів із пов`язаними та непов`язаними особами (банками) для власної

операційної діяльності. Компанія CRH (UK) Limited надає запозичення іншим пов`язаним особам в ході своєї звичайної

господарської діяльності і проценти за такими запозиченнями значною мірою формують операційний дохід компанії CRH 

(UK) Limited. Такі операції є звичайною господарською діяльністю для CRH (UK) Limited.

Суд також враховує, що за матеріалами справи Компанія CRH (UK) Limited має економічну присутність у Сполученому

Королівстві, а саме: Компанія CRH (UK) Limited була зареєстрована 24 липня 1978 року і провадить господарську

діяльність протягом більш ніж 30 (тридцяти) років, має зареєстрований офіс, який знаходиться за адресою: Портленд 

Хаус, Бікенхіл Лейн, Бірмінгем, Бі 37-7Бі К`Ю, Сполучене Королівство.

На балансі Компанії CRH (UK) Limited наявна значна кількість активів відповідно до останнього Річного Звіту та 

фінансової звітності від 31 грудня 2017 року, зокрема необоротні активи складають 674 мільйона фунтів стерлінгів, 

оборотні активи складають 631 мільйон фунтів стерлінгів, чистих активів 404 мільйони фунтів стерлінгів.

У Листі HM REVENUE & CUSTOMS від 19.12.2018 р. №Eol/F/30758/LS визначено, що CRH (UK) Limited - холдингова

компанія UK CRH Group і має кваліфікований фінансовий персонал, що має британську бухгалтерську кваліфікацію.

Тобто, матеріалами справи підтверджено, що CRH (UK) Limited є фінансовою компанією, яка відповідальна та має право 

здійснювати цільове фінансування компаній Групи (в тому числі і Позивача), володіє власними активами, штатом 

працівників та здійснює таку діяльність протягом тривалого часу.
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Щодо наявності у Позивача комерційної мети при укладенні Договорів позики та передачі зобов`язань за Договорами 

позики від CRH (CYPRUS) Limited на користь CRH (UK) Limited, то судом встановлено наступне.

Позивач обґрунтовує зміну кредитора економічною необхідністю і метою скоротити адміністративні та юридичні витрати

для всієї групи компаній, до якої входить Позивач і CRH (UK) Limited. Зокрема, відповідно до роз`яснення CRH (UK) 

Limited, доданого до Листа HM REVENUE & CUSTOMS (Податкова та митна служба Сполученого Королівства) від

04.10.2017 р. №Eol/F/30758/LS HM REVENUE & CUSTOMS, зміна кредитора у договорах позики грошових коштів від

05.11.2008 р., 16.09.2010 р., 10.08.2011 р. та 25.01.2013 р. Позивача з CRH (CYPRUS) Limited є частиною триваючого

процесу зменшення неефективних з точки зору бізнес-процесів юридичних осіб у глобальній корпоративній структурі з 

метою уникнення зростаючого тягаря адміністрування та дотримання вимог корпоративного та податкового

законодавства. Тому, перенесення позик Позивача з CRH (CYPRUS) Limited до Компанії CRH (UK) Limited було

результатом комерційної реструктуризації фінансових компаній Групи.

В свою чергу, Договорами позики підтверджується, що основною метою цих договорів було не власне надання позики

Позивачу, а фінансування модернізації основних засобів Позивача і поповнення оборотного капіталу Позивача для 

задоволення його операційних потреб, тобто наявна економічна мета і доцільність в їх укладенні.
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Кейс Подольского цемента

До матеріалів справи долучено також копію Кредитної Угоди між CRH (UK) Limited та CRH Poland, у якій відсутні будь-які

положення, які передбачали б, що кошти, які надаються у позику, мають цільове призначення. Зазначеною Кредитною 

угодою не передбачено будь-яких положень щодо автоматичного перерахування CRH (UK) Limited процентів, отриманих

від Позивача, на користь CRH Poland. Виконання зобов`язань Компанії CRH (UK) Limited відповідно до Кредитної угоди 

не залежать від виконання зобов`язань Позивачем.

Також з аналізу матеріалів справи встановлено, що Компанія CRH (UK) Limited протягом 2015-2017 років не мала жодних

задокументованих або незадокументованих зобов`язань перед третіми особами, які так чи інакше вимагали або

забороняли Компанії CRH (UK) Limited перераховувати таким особам проценти з джерелом походження з України від

Позивача. Компанія CRH (UK) Limited діє від свого імені та за власний рахунок у власній господарській діяльності. 

Компанія CRH (UK) Limited та її менеджмент має всі повноваження визначати подальшу економічну долю доходу, 

зокрема процентів, отриманих від Позивача. Компанія CRH (UK) Limited та її менеджмент приймають самостійні

управлінські рішення на власний розсуд щодо визначення мети використання процентів, отриманих від Позивача. В 

статутних документах Компанії CRH (UK) Limited не встановлені жодні обмеження для виконання повноважень її

менеджменту.

Договорами позики не передбачено будь-яких положень щодо зобов`язань CRH (UK) Limited перераховувати проценти, 

сплачені Позивачем, на користь третіх осіб чи будь-яких інших застережень щодо використання даних процентів. 

Компанія CRH (UK) Limited від власного імені, за власний рахунок уклала Договори позики. Дані договори також не 

укладені в межах агентської діяльності (не є договорами комісії, доручення, агентськими договорами),
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Кейс Подольского цемента

Отже, перевіряючи правомірність застосування пільгової ставки за Конвенцією згідно з п.7 ст.11 Конвенції та 

застосовуючи тест "основної мети", за яким має бути перевірено, чи здійснює кредитор активну та реальну фінансову

діяльність, чи несе ризики, чи така діяльність для нього характерна, чи є обов`язок перерахувати усі отримані кошти, чи

аргументована зміна кредитора економічно окрім податкової пільги, тощо, судом встановлено, що CRH (UK) Limited 

набула прав кредитора за Договорами позики та здійснювала кредитування Позивача в межах власної бізнес-діяльності

та у зв`язку з економічною та комерційною необхідністю Позивача.

Водночас не знайшли свого підтвердження доводи Відповідача про те, що операції між Позивачем та CRH (UK) Limited є 

складовою схеми податкового планування та штучного отримання переваг Конвенції, оскільки такі висновки

спростовуються наведеними вище матеріалами справи. Відповідачем не надано належних та достатных доказів на 

підтвердження неправомірної мети (або мети ухилення від оподаткування) при укладанні позивачем та CRH (UK) Limited 

договору позики. Відповідач не навів та не надав доказів щодо обставин, яку саме податкову вигоду від застосування

Конвенції отримав Позивач, сплачуючи проценти за позикою резиденту Великобританії, (CRH (UK) Limited) порівняно з 

тим, якби він сплачував ці проценти іншим компаніям групи.

Посилання Відповідача на той факт, що надання позики від CRH Poland чи CRH Capital Ltd (Джерсі) було б більш

доцільним і логічним, не може бути прийняте до уваги, як доказ того, що укладення Договорів позики були спрямовані

виключно на отримання Позивачем більш сприятливого режиму оподаткування або податкових пільг. Відповідач, 

вказуючи в Акті перевірки такий висновок, не проаналізував роль та функції, які виконує CRH Poland у структурі групи

CRH, наявність у неї достатніх ресурсів та практичної можливості здійснювати фінансування.
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Рекомендации ОЭСР

Помимо упомянутой судебной практики, которая постепенно сформирует локальную специфику

применения теста основной цели, сама ОЭСР позаботилось об определенной унификации в понимании

работы данного теста. В рекомендациях (guidelines/ настановах), которые выложены на официальном

сайте ОЭСР, приводятся 14 любопытных кейсов, и комментарии собственно ОЭСР, пройден или не

пройден тест в данной конкретной ситуации, а также что могло бы повлиять на иной решение по

данному кейсу.

Очень важно, что большинство примеров построено на двузначной ситуации, когда налоговая выгода

вроде бы очевидна (ОЭСР не отвергает, что участники операции могли руководствоваться

соображениями ее получения), но извинительна.

Рассмотрим несколько примеров, когда тест пройден по мнению ОЭСР:
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Примеры А и В

Примеры А и В, где страна акционера не имеет налогового соглашения со страной дочерней

компании и потому для уменьшения налогового бремени акционер уполномочивает компанию из

третей страны с хорошими налоговыми соглашениями на получение дивидендов (в примере В данная

компания приобретает узуфрукт на получение акций дочерней компании на три года; при этом

стоимость оплаты за узуфрукт коррелирует с суммой получаемых ей дивидендов). В обоих примерах

ОЭСР не нашла разумной экономической причины, кроме манипулирования конвенциями и

налоговыми режимами и потому отказала в прохождении теста основой цели.
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Соглашение об избежании двойного 

налогообложения отсутствует (DTT). Ставка 

обоожения дивидендов 25%TCO

RCO

SCO
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Пример С: деловая цель присутствует в случае, если холдинговая компания, 

определяя, где разместить новое производственное предприятие, при выборе из 

нескольких экономически схожих юрисдикций, выбирает ту, где меньше 

производственные расходы
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RCO

(основная цель 
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схожая с юрисдикцией S

Юрисдикция S

Юрисдикция по 

экономическим критериям 

схожая с юрисдикцией S

Между странами R и S 

подписано DTT
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Пример D. Хозяйственная цель присутствует в случае, если компания RCO,

большинство инвесторов которой являются резидентами страны R, инвестирует в

акции компании, которая находится в стране S. Наличие у RCO инвесторов из

страны N, с которой у страны S нет DTT, не свидетельствует о злоупотреблении

положениями DTT, поскольку инвесторы из страны N не имеют контроля над RCO

(являются миноритариями). Поэтому тест считается пройденным.
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S
R

Выплата дивидендов

RCO SCO

60% инвесторов рез. R 40% инвесторов рез. N

DTT по которому ставка 

налогообложения дивидендов 

снижена с 30% до 10%

Владеет 15% акций 
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Пример Е. где указывается, что сознательное приобретение акционером

дополнительных акций субординированной компании с 24% до 25+% с целью

применения меньшей ставки налога на репатриацию при распределении

дивидендов (поскольку конвенция содержит порог именно 25%) не рассматривается

ОЭСР как нарушение теста основной цели. Авторы рекомендаций отмечают, что

государства – участники конвенции, устанавливая порог 25% для применения

пониженной ставки, преследуют цель стимулирования инвестиций, и поэтому

налогово-оптимизационные цели налогоплательщика-акционера нужно

рассматриваться как совпадающими с целями данных государств.
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Пример F. приобретение иностранным инвестором в порядке экономической 

экспансии акций компании, которая владеет айти активами и получает роялти из 

других стран (с которыми заключены выгодные налоговые соглашения со страной 

местонахождения данной компании), не является нарушением данным инвестором 

теста принципиальной цели. Тест был бы пройден даже в случае, если компания, 

которая приобретается, была расположена в юрисдикции с льготным налоговым 

режимом. Основной целью является расширение бизнеса, получение право 

применить льготную ставку по Конвенции – дополнительная цель, не главная и не 

одна из главных.
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Пример G, где выбор страны для учреждения компании для предоставления услуг другим

компаниям группы в соседних государствах, который обусловлен наличием в ней

«квалифицированной рабочей силы, надежной правовой системой, дружелюбной для

ведения бизнеса средой (видимо намек на высокий рейтинг в Doing business), политической

стабильностью, высокопрофессиональной банковской индустрией И разветвленной сетью

конвенций об избежании двойного налогообложения». ОЭСР сочла тест основной цели

пройденным, с оговоркой, что данная компания выполняет существенные экономические

функции, использует реальные активы и принимает реальные риски (то есть имеет substance)
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Пример Н.

Создание дочерней компании в иной юрисдикции с целью 

дальнейшего инвестирования в иностранные компании не нарушает 

тест принципиальной цели, если оно обоснованно экономическими 

показателями (развитость торговой и финансовой сферы в стране, 

наличие квалифицированных кадров и т.п.).
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Пример І

В этом случае, договоренности между правообладателями и RCO и SCO, а также между RCO

и SCO имеют целью эффективное управление выдачей лицензий и сбором роялти в

отношении большого числа небольших транзакции. Хотя одна из целей заключения этих

соглашений вполне может заключаться в том, чтобы гарантировать, что удерживаемый налог

взимается по правильной ставке по договору, при этом нет необходимости для каждого

отдельного правообладателя подавать заявку на возмещение мелких платежей, что было бы

невыгодно и долго. Тест пройден.
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PPT – как не иметь проблем: взгляд из Украины

Определяем место для компании: почему условный Кипр, а не Украина, Голландия или Новая Зеландия?

1) безопасность бизнеса: английское право, нет рейдерства – поэтому не Украина

2) Европа – самый большой рынок под боком, где у нас безвизовый режим, если искать торговое плечо для 

работы на рынке, то не в Новой Зеландии

3) Расходы на содержание полноценного офиса на Кипре меньше, поэтому не Голландия.

Два необходимых условия для обоснования:

А) временной фактор: должна быть определенная бизнес-логика в истории создания холдинга и других компаний 

группы. Холдинг не накануне продажи бизнеса

В) избегать ситуаций, когда бизнес в зарубежной юрисдикции в одночасье получает активы задешево, и потом 

начинает генерировать с них большие низкооблагаемые доходы

С) сабстанс: офис, персонал, активы, функции, риски. Что еще может помочь: нелинейность (многофакторность) 

деятельности иностранной компании. 
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Дата вступления в силу 01.01.2021 

Конструктивные дивиденды - платежи, приравниваемые к дивидендам. 

«Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника

(учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента,

зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у

контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в

підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях

понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах "а", "в", "г" підпункту

39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає

принципу "витягнутої руки";

виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника -

нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у

власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між

юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";»
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Конструктивные дивиденды

Законом 466-ІХвводит в НКУ понятие конструктивных дивидендов - то есть платежей, приравненных к дивидендам. 

При этом, в большинстве своем, это контролируемые операции, которые совершаются по ценам, которые не 

соответствуют правилу «вытянутой руки» (кроме операций с учредителями/участниками по выкупу корпоративных 

прав, уменьшению уставного капитала, выходу участника из общества и т. п.).

Последствием совершения таких операций будет необходимость уплаты налога на репатриацию (withholding tax) в 

Украине. Причем обратите внимание, что базой для налога является не вся сумма платежа, а лишь сумма, 

превышающая правило «вытянутой руки».

Поскольку комментарии к модельной конвенции ОЭСР отдают перечень платежей, которые могут считаться 

дивидендом, на усмотрение национального законодательства (см. цитату ниже), то при проведении таких платежей 

нужно будет использовать ставку, предусмотренную ст. 10 конвенции для дивидендов.

«In view of the great differences between the laws of OECD member countries, it is impossible to define “dividends” fully 

and exhaustively. Consequently, the definition merely mentions examples which are to be found in the majority of the 

member countries’ laws and which, in any case, are not treated differently in them.»



© 2020 Crowe LF Ukraine 81

Примеры – РФ – кейс Каширский двор

Налоговый орган РФ переквалифицировал положительную разницу между начисленными процентами и 

предельными процентами в дивиденды, уплаченные иностранной компании, в отношении которой 

существует контролируемая задолженность. Налог был начислен исходя из ставки 15% в соответствии 

с п.п. «b» п. 2 ст. 10 Конвенции между Правительством РФ и Правительством Австрийской Республики 

об избежании двойного налогообложения. В применении ставки 5% было отказано, потому что 

иностранная компания владела "дочерней компанией" не напрямую, а косвенно, через иные структуры, 

а значит, не выполнялось правило прямого владения в капитале. Суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанции поддержали налоговую инспекцию. Однако, Верховный Суд РФ определением 

от 06.08.2018 по делу № А40-176513/2016 отменил решение нижестоящих инстанций. Было 

установлено, что термин «дивиденды» должен пониматься в широком значении с учетом 

национального законодательства. 
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Конструктивные дивиденды: как не иметь проблем?

А) Для малого и среднего бизнеса рецепты, видимо, будут такими же, как и для ТЦО:

1) не превышать обороты доходности за год свыше 150 млн.:

2) для операций по уменьшению уставного капитала, выкупу корпоративных прав и пр., которые тоже не 

связаны порогом контролируемых операций – следить за тем, чтобы они не приводили к уменьшению 

нераспределенной прибыли;

В) Для больших предприятий, которые могут позволить себе обоснования по ТЦО – заниматься этим, 

насколько позволяют процессы и выбранная методология, прямо по ходу года, в котором совершаются 

контролируемые операции, а не постфактум.
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30% налоговая 

корректировка 
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Дата вступления в вилу 01.01.2022

Налоговые корректировки в размере 30 % от стоимости товаров/услуг/работ, реализованных в 

пользу или приобретенных у нерезидентов из низконалоговых юрисдикций и низконалоговых 

(безналоговых) организационно-правовых форм
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30% налоговая корректировка. Как не иметь проблем? 

- Взаимодействовать с контрагентами с организационными формами/ из юрисдикций, которые не 

отнесены из низконалоговым;

- иметь доходность ниже 40 млн грн либо наоборот, укрупнять бизнесы и готовить документацию 

по ТЦО (предыдущий слайд).
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Тонкая 

капитализация 
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Дата вступления в силу – 01.01.2021

предусматривает ужесточения вычета процентов по займам, полученных от нерезидентов.

- правила тонкой капитализации применяются, только если сумма долговых обязательств перед нерезидентами 

превышает собственный капитал в 3,5 раза.

- раньше корректировка производилась на сумму превышения процентов над 50% от суммы следующих 

показателей: финансовый результат до налогообложения, финансовые расходы и амортизация, а сейчас над 

30%.
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Тонкая капитализация: как не иметь проблем? 

- Брать займы у резидентов Украины, перевести на них займы от 

нерезидентов

- Увеличить уставной капитал, путем внесения в него части 

задолженности по займу 
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Продажа ценных 

бумаг 

нерезидентами 
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Дата вступления в силу – 01.01.2021

Введены новые процедуры уплаты налога на прибыль от отчуждения двумя нерезидентами акций

или корпоративных прав, стоимость которых сформирована преимущественно (50% и больше) из

стоимости недвижимого имущества, находящегося в Украине.

Нерезидент покупатель должен будет уплатить налог в размере 15%, если иное не предусмотрено

Конвенцией между продавцом и Украиной
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Продажа ценных бумаг нерезидентами: как не иметь 

проблем? 

- А) Если недвижимость образует больше 50% внутри стоимости акций – переводить продажи на

украинские инвестиционные фонды

- В) Если недвижимость образует меньше 50% внутри стоимости акций – позаботиться о

юрисдикции с хорошей конвенцией. Кипр создает риски.

Подходящие юрисдикции:

- Нидерланды

- Швеция
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Модель работы с Нидерландами 

2. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від

відчужування акцій (інших ніж акції, що котируються на фондовій

біржі) або інших прав в компанії, що є резидентом другої

Договірної Держави (включаючи товариство, що розглядається як 

корпоративне об'єднання для цілей оподаткування в Державі, 

резидентом якого воно є), і вартість цих акцій і прав одержується

в основному від нерухомого майна, розташованого в другій Державі, 

можуть оподатковуватись у тій другій Договірній Державі. Для цілей

цього пункту термін "нерухоме майно" не включає майно, яке 

використовується компанією тільки при здійсненні її промислової, 

комерційної, сільськогосподарської діяльності або наданні

професійних послуг.

MLI не подписали. Но есть тест основной цели
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Модель работы с Швецией 

5. Положення пунктів 1, 2, і 3 цієї статті не застосовуються, якщо

особа, що фактично має право на дивіденди, яка є резидентом

Договірної Держави, здійснює або здійснила комерційну діяльність

у другій Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що

сплачує дивіденди, через розташоване в ній постійне

представництво, або надає в цій другій Державі незалежні

особисті послуги з розташованої в ній постійної бази, і холдінг,

стосовно якого сплачуються дивіденди, дійсно відноситься до

таких постійного представництва або постійної бази. В такому

разі залежно від обставин застосовуються положення статті 7

або статті 14 цієї Конвенції.

5.The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the

beneficial owner of the dividends is a resident of a Contracting State,

carries on business or has carried on business in the other

Contracting State of which the company paying the dividends is a

resident, through a permanent establishment situated or performs

independent personal services or has performed independent

personal services or has performed independent personal services

in that other State through a fixed base situated therein, and the

holding in respect of which the dividends are paid is effectively

connected with such permanent establishment or fixed base. In such

case the provisions of Article 7 or Article 14.

6. У разі, коли компанія, яка є резидентом однієї Договірної

Держави, одержує прибуток або доходи з другої Договірної

Держави, ця друга Держава може не стягувати будь-яких

податків на дивіденди, що сплачуються компанією, за винятком

випадків, коли ці дивіденди сплачуються резиденту цієї другої

Держави або коли холдінг, стосовно якого сплачуються дивіденди,

дійсно відноситься до постійного представництва або постійної

бази, розташованих в цій другій Державі. З нерозподіленого

прибутку не стягуються податки на нерозподілений прибуток,

навіть якщо дивіденди сплачуються або нерозподілений прибуток

складається повністю або частково з прибутку або доходу, що

утворюються в цій Державі.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State

derives income from the other Contracting State, that other State

may not tax the dividends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as

the holding in respect of which the dividends are paid is effectively

connected with a permanent establishment or a fixed base situated

in that other State, nor subject the company's undistributed profits,

even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly

or partly of income arising in such other State. A
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Participation exemption режим

Participation exemption режим возможно применить в отношении дивидендов и прироста капитала компании (от

продажи корпоративных прав) при соблюдении следующих условий:

− компания-нерезидент, в нашем случае это украинская компания, по организационно-правовой форме

должна быть схожа со шведской ООО или шведской экономической ассоциацией;

− шведский холдинг должен владеть не менее 10% корпоративных прав компании-нерезидента;

− такое владение должно осуществляться в течении минимум 12 месяцев.
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Налогообложение capital gains

«<…> 1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, як воно визначено у статті 6 цієї Конвенції і яке

перебуває у другій Договірній Державі, або від відчуження акцій компанії чи паїв у партнерстві, активи якого складаються, головним чином, з такого

майна, можуть оподатковуватися в цій іншій державі <…>».

разъяснении ГФСУ от 23.06.2018 г. № 2812/6/99-99-15-02-02-15/ІПК относительно корпоративных прав и акций:

«<…> Згідно з положеннями ст. 13 Конвенції між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження

податкових ухилень від 15.08.95, яка ратифікована Верховною Радою України 23.04.96 та набрала чинності 04.06.96 (далі - Конвенція), доходи, що

одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, як воно визначено у статті 6 цієї Конвенції, яке перебуває у другій

Договірній Державі, або від відчуження акцій компанії чи паїв у партнерстві, активи якого складаються головним чином з такого майна, можуть

оподатковуватися в цій іншій державі (п. 1 ст. 13 Конвенції).

Отже відповідно до п. 1 ст. 13 Конвенції доходи, що одержуються резидентом Швеції від відчуження нерухомого майна, як воно визначено у статті 6 цієї

Конвенції, яке перебуває в Україні, або від відчуження акцій компанії чи паїв у партнерстві, активи якого складаються головним чином з такого майна,

підлягають оподаткуванню в Україні.

Виходячи зі змісту запиту, можна зробити висновок, що випадок, який розглядається, не підпадає під дію п. 1 ст. 13 Конвенції.

Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого, ніж те, про яке йде мова у пунктах 1, 2 і 3 ст. 13 Конвенції, оподатковуються тільки в Договірній

Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно (п. 4 ст. 13 Конвенції).

Враховуючи зазначене, згідно з п. 4 ст. 13 Конвенції доходи, що одержуються резидентом Швеції від відчуження будь-яких корпоративних прав

(інших, ніж акції або паї у партнерстві, які підпадають під дію п. 1 ст. 13 Конвенції), підлягають оподаткуванню у країні, резидентом якої є
особа, що відчужує майно (уданому випадку - у Швеції). <…>».
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Налогообложение capital gains и MLI

MLI не влияет на применение положений ст.13 Конвенции между Украиной и Швецией, однако вводит в 

действие принцип основной цели, исходя из которого необходимо обосновывать экономическую цель 

перенесения холдинга в Швецию и дальнейшего осуществления операций по продаже корпоративных 

прав украинской компании.



© 2020 Crowe LF Ukraine 97

Почему не Кипр?

Стаття 13 Конвенції Україна Кіпр у редакції протоколу.

«1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, яке згадується у статті 6 цієї Конвенції і яке

знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

2. Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в

іншій Договірній Державі, або рухомого майна, яке відноситься до постійної бази, що знаходиться в розпорядженні резидента Договірної Держави

в іншій Договірній Державі для цілей надання незалежних особистих послуг, які включають такі доходи від відчуження такого постійного

представництва (окремо чи в сукупності з цілим підприємством) або такої постійної бази, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

3. Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави,

річкових суден, які відносяться до внутрішнього водного транспорту, або рухомого майна, що відноситься до експлуатації таких морських,

повітряних суден або річкових суден, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

4. Доходи, одержувані резидентом Договірної Держави від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 відсотків їхньої вартості чи більшої

частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись в іншій

Державі.

5. (a) Пункт 4 застосовується тільки для доходів, отриманих від нерухомого майна.

(b) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій:

i) які котируються на визнаній фондовій біржі;

ii) у випадку реорганізації корпорації;

iii) коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість) є нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності;

iv) відкритого акціонерного товариства; та

v) подібні проценти у фондах нерухомості.

(c) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій, коли особа, що відчужує майно є:

i) зареєстрованою на визнаній фондовій біржі;

ii) відкрите акціонерне товариство;

iii) пенсійний фонд, фонд страхування або подібний суб’єкт господарювання.

6. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у пунктах 1, 2, 3, 4 і 5 оподатковуються тільки в тій Договірній Державі,

резидентом якої є особа, що відчужує майно, за умови, що ці доходи підлягають оподаткуванню у цій Договірній Державі.».
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Продажа ценных 

бумаг физическим 

лицом
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Продажа инвестиционных активов 

Согласно ст. 170.2.2

«У разі продажу або придбання платником податку інвестиційних активів до/у нерезидентів -

пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до 

переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту

39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, доходи та витрати за такими операціями

визначаються:

у розмірі не нижче звичайної ціни у разі продажу платником податку інвестиційного активу;

у розмірі не вище звичайної ціни у разі придбання платником податку інвестиційного активу.»

<…>

Положення абзаців тринадцять - п’ятнадцять цього підпункту не застосовуються, якщо покупцем

інвестиційного активу є прямо або опосередковано контрольована іноземна компанія, у якої

продавець інвестиційного активу є контролюючою особою та яка залишається власником

зазначеного інвестиційного активу станом на кінець звітного періоду, у якому відбулося відчуження

інвестиційного активу.»
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НДФЛ: как не иметь проблем?

Как не иметь проблем: 

- Покупать продавать по рыночной цене 

- Покупать акций/корправа через холдинг, который является КИКом для физлица.
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Удачные 

юрисдикции для 

бизнеса
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Юрисдикция для торговой компании

мы рекомендуем Вам рассмотреть следующие юрисдикции для ведения торговой деятельности, а именно:

- ОАЭ,

- Мальта,

- Венгрия,

- Болгария,

- Кипр,

- Черногория.

Также мы рекомендуем рассмотреть юрисдикции, как Эстония и Грузия, где применяется налог на выведенный капитал,

что позволяет генерировать прибыль и не уплачивать налоги до момента распределение прибыли (выплаты

дивидендов).
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ОАЭ

Обложению корпоративным налогом подлежит деятельность, связанная с добычей газа, топлива и нефти,

а также банковская деятельность. Вся остальная деятельность не налогооблагается.

Налог на репатриацию при выплате дивидендов в пользу физических/юридических лиц-резидентов

Украины, отсутствует.

Несмотря на перечисленные преимущества, ОАЭ, как юрисдикция для торговой деятельности, имеет

существенный недостаток - ОАЭ внесены в список низконалоговых юрисдикций, утвержденных

Постановлением КМУ.

В связи с этим, при осуществлении сделок купли-продажи товаров или предоставлении услуг/работ между

украинскими компаниями и компаниями из ОАЭ, потенциально есть риск применения 30% корректировки

по налогу на прибыль согласно пп. 140.5.51-. Также, с 01 января 2022 года, на данные операции, будет

распространяться 100% корректировка по налогу на прибыль, в случае отсутствия у таких операций

деловой цели.

Базовая ставка НДС составляет 5%, пониженная - 0%.
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Мальта

По общему правилу, базовая ставка корпоративного налога составляет 35%. Однако законодательство Мальты в случае распределения

дивидендов акционеру предусматривает возможность возврата суммы уплаченных налоговых обязательств (это позволяет снизить

эффективную налоговую ставку с 35% до 5%).

При этом, получение акционером возврата возможно только при распределении дивидендов. И ещё одним существенным недостатком

системы возвратов является длительный срок получения денежного возмещения (12-24 месяца), в связи с чем существенные суммы

денежных средств выводятся из бизнеса на долгое время.

Однако, начиная с 2020 года, компании, образующие группу компаний, могут выбрать статус единого налогоплательщика (при

соблюдения определенных условий). Это достигается путем предоставления материнской компании возможности объединения ее самой

и ее дочерних предприятий в одну т.н. «фискальную единицу».

Основными условиями для формирования фискальное единицы являются:

• материнская компания владеет не менее чем девяноста пятью процентами (95%) акций дочерней компании;

• отчетный период членов фискальной единицы начинается и заканчивается в одну и ту же дату.

Использование режима «фискальной единицы» позволит сразу применять (без необходимости распределять дивиденды) к обложению

прибыли мальтийской компании эффективную ставку корпоративного налога в размере 5%.

В свою очередь, при выплате дивидендов в пользу физических/юридических лиц-резидентов Украины, налог на репатриацию на Мальте

будет отсутствовать.

Базовая ставка НДС составляет 18%, пониженная - 0%,5%,7%.
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Венгрия

Базовая ставка корпоративного налога составляет 9%. Существует и муниципальный налог, ставка которого 

варьируется от 0% (в мало развитых провинциях) до 2% (в Будапеште и крупных городах) в зависимости от места 

деятельности компании.

Налог на репатриацию при выплате дивидендов в пользу физического лица-нерезидента составляет 15%, в пользу 

юридического лица-нерезидента составляет 0%.  

В связи с этим, мы рекомендуем структурировать бизнес с использованием холдинговой компании (Кипр, Мальта, 

Великобритания), которая в свою очередь, будет владеть венгерской торговой компанией, и в последующем 

безналогово или используя пониженную ставку налога на репатриацию, распределить дивиденды.  на бенефициарного 

собственника. 

Небольшим недостатком является то, что всю отчетность необходимо подавать на венгерском языке.

Базовая ставка НДС составляет 27%, пониженная - 5%,18%. 
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Болгария

Прибыль, полученная болгарской компанией от торговой деятельности, будет подлежать обложению корпоративным 
налогом по ставке 10%.

Налог на репатриацию при выплате дивидендов в пользу физических лиц-нерезидентов составляет 5%, для 

юридических лиц-нерезидентов 0% и 5%.

Базовая ставка НДС составляет 20%, пониженная 0%,9%.
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Кипр

Прибыль, полученная кипрской компанией от торговой деятельности, будет подлежать обложению на

Кипре по базовой ставке 12,5%.

Выплата дивидендов торговой кипрской компанией в пользу физических/юридических лиц-нерезидентов

не подлежит обложению налогом на репатриацию.

Базовая ставка НДС составляет 19%, пониженная - 0%,5%, 9%.
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Черногория

Ставка корпоративного налога на равне с Венгрией составляет 9 %.

Выплата дивидендов торговой компанией в Черногории в пользу физических/юридических лиц-

нерезидентов согласно внутреннему законодательству облагается налогом на репатриацию по ставке 9%.

Конвенция с Украиной позволяет снизить ставку до 5% при выплате дивидендов на юрлицо.

Базовая ставка НДС составляет 21%, пониженная – 0%,7%.
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Страны с НВК

Страны, в которых был введен налог на выведенный капитал (далее- НнВК) хороши тем, что они позволяют на

начальных этапах функционирования бизнес-структуры реинвестировать в развитие бизнеса всю сумму заработанной

прибыли, что стимулирует деловую и инвестиционную активности.

Эстония

Прибыль, полученная эстонской компанией от торговой деятельности, будет подлежать обложению по стандартной

ставке налога на прибыль, которая составляет 20%. При регулярном распределении прибыли (если прибыль

распределяется более трех лет подряд), ставка составляет 14%.

Налог на репатриацию при выплате дивидендов в пользу физических/юридических лиц-резидентов Украины

отсутствует.

Грузия

Базовая ставка корпоративного налога составляет 15%.

Налог на репатриацию при выплате дивидендов в пользу физических/юридических лиц-нерезидентов составляет 5%.
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Юрисдикции для айти
Кипр: 12,5% – айти бокс сводит к 2,5%, нет налога на репатриацию

Венгрия: 9% - айти бокс сводит к 4,5%

Мальта: Стандартная ставка налога на прибыль составляет 35%. Уменьшается до 5% в случае выплаты дивидендов; ➢ С 2019 г. – возможно ходатайствовать о 

групповом налогообложении “fiscal unit”: Материнская (иностранная) и дочерняя мальтийская компании образуют fiscal unit в котором обязательство по уплате 

налога ложится на материнскую компанию по ставке 5%. ➢ Налог на дивиденды - 0%. ➢ Специальный режим для IT компаний: ➢ Нет, есть “Patenе Box” режим, 

позволяющий снижать ставку налога до 0%; ➢ Применения режима ➢ Работники • Подоходный налог (ступенчатый) - 0-35%; • Социальный налог (работник) - 10% (макс. 

48.57 в неделю); • Социальный налог (работодатель) - 10%; (макс. 48.57 в неделю)

Грузия ➢ Стандартная ставка налога на прибыль составляет 15%. Налогообложение – при выводе прибыли; ➢ Налог на дивиденды (WHT) составляет 5%, или - в 

соответствии с условиями Налогового договора. ➢ Специальный режим для IT компаний, оказывающих услуги за пределами страны: ➢ Для компаний, 

оказывающих услуги за пределами страны – Virtual Zone (VZ) режим: Компании, получившие право не применение этого режима получают освобождение от 

корпоративного налога. В случае вывода прибыли применяется только WHT на дивиденды (см выше). ➢ Применения режима – на основании лицензии, которую выдает 

Налоговый Департамент Грузии; Наличие персонала не является непременным условием получения лицензии, но нужно понимать, что целью установления особого 

порядка для VZ компаний являлось стимулирование импорта в Грузию knowhow и экспорта из Грузии услуг. Таким образом, в случае, если в Грузии будет отсутствовать 

персонал, это может случить основанием для аннулирования лицензии. ➢ Работники • Подоходный налог - 20%; • Социальное / медицинское страхование - 4%

Литва ➢ Стандартная ставка налога на прибыль составляет 15%. ➢ Налог на дивиденды (WHT) составляет 15%, но при выплате дивидендов не менее, чем через 12 

месяцев владения долей в размере не менее 10% уменьшается до 0%. ➢ Специальный режим для R&D компаний: ➢ Для применения режима требуется одобрение 

правительства (профильное министерство); ➢ Компании, подпадающие под эту категорию могут учитывать расходы, связанные с разработкой ИС в 

трехкратном размере (ст. 17 закона о налогообложении): «расходы на исследования и экспериментальное разработки». ➢ Если исследования и разработки 

осуществлены не самой компанией, а приобретены от другой компании, или физического лица, они так же могут вычитается в таком же порядке в случае, если они 

приобретаются у лиц из Литвы / ЕЭП (Европейского экономического пространства) / страны, с которой заключен Договор об избежании 2го налогообложения. ➢ Работники 

• Подоходный налог - 20%; • Социальное / медицинское страхование - 19.5%; •Если у работника есть договор о пенсионном страховании, то из ЗП высчитывается ещё 2,1 -

3%; 



© 2020 Crowe LF Ukraine 112

Юрисдикции для Холдинга, в частности над КИФ

Определение конструктивных дивидендов:

виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника –

нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному

статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її

учасником, якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;

Обратите внимание, в этом последнем абзаце нет ссылки на обоснование по правилу вытянутой руки как дезавуирующее данное 
правило. Таким образом, выкуп акций может приравниваться к дивидендам для целей налогообложения.
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Сквозное налогообложение

Идем дальше, к правилу об НДФЛ для дивидендов, выплачиваемых в пользу контролируемых иностранных компаний

«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 392.3.2.7 підпункту 

392.3.2 пункту 392.3 статті 392 цього Кодексу, вважається сумою дивідендів, отриманих від українських юридичних осіб 

безпосередньо контролюючою особою.»

Така сума включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи звітного періоду, протягом якого 

контрольованою іноземною компанією отримано дивіденди, і підлягає оподаткуванню:

отримана від юридичних осіб України - платників податку на прибуток (крім інститутів спільного інвестування) за ставкою, 

визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу;

отримана від інститутів спільного інвестування, суб єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток, за ставкою, 

визначеною підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.

При цьому така сума не враховується під час визначення частини прибутку контрольованої іноземної компанії згідно з підпунктом

392.3.2.7 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 цього Кодексу, а також не підлягає подальшому оподаткуванню під час її 

фактичної виплати на користь контролюючої особи відповідно до підпункту 170.13.2 пункту 170.13 статті 170 цього Кодексу.»

Таким образом, сумма, полученная из Украинского КИФ как дивиденды и даже как capital gain (превращается в дивиденды) и облагается путем
подачи ими годовой декларации по ставке 9 + 1,5%, правда, без последующего налогообложения на уровне распределения дивидендов 
иностранным холдингом на сумму гривневого эквивалента ранее уплаченного налога. 
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Сквозное налогообложение

Также сумма НДФЛ с КИК может уменьшаться на налог на репатриацию из Украины:

«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.

Сума такого податку визначається як загальна сума податку, що була фактично сплачена контрольованою іноземною 

компанією за результатами відповідного звітного (податкового) періоду (корпоративного податку або іншого аналогічного 

податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, - сплачена протягом звітного періоду) пропорційна частці 

контролюючої особи в такій контрольованій іноземній компанії, відображеній у звіті про контрольовані іноземні компанії.

Платник податків має право скористатися таким зменшенням за умови документального підтвердження фактичної сплати. 
Копії документів, що підтверджують факт такої сплати, подаються платником податків разом із податковою декларацією.

При цьому сума зменшення податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом першим цього підпункту, не може

перевищувати суму податкового зобов’язання фізичної особи щодо прибутку такої контрольованої іноземної компанії.»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16
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Сквозное налогообложение

Законодатель предлагает нам модель, когда украинские бенефициары будут облагать доходы, поступающие от КИК 

по ставке 6-5% - 10,5%, независимо от структуры владения им: непосредственно или через иностранный холдинг.

Следовательно, иностранный холдинг будет играть скорее роль гарантии сохранения активов, где наша задача 

избежать необоснованных потерь при дальнейшем распределении доходов бенефициару.

Также не стоит забывать, что в рамках моделей подобных моделей часть инвестиций может быть привлечена от 

инвесторов-нерезидентов, и в таком случае имеет смысл воспользоваться теми конвенциями Украине с другими 

государствами, в которых, capital gains, даже будучи переквалифицированным в дивиденды, даст нулевую ставку WHT

при распределении из Украины.
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Подтверждение статуса резидента Украины 

Одеський окружний адміністративний суд від 22 .10.2021 № 420/4658/19

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, що підтверджується паспортом громадянина України

для виїзду за кордон НОМЕР_1 , карткою платника податків НОМЕР_2 від 11.05.2018 (реєстраційним номер 

облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ; 

дата реєстрації 28.01.2004).

ОСОБА_1 є власником 11 / 100 частинами домоволодіння, що складається з трьох будинків з надвірними

спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , згідно свідоцтва про право власності на житло від 12.09.1994, видане

згідно з розпорядженням № 43490 від 12.09.1994. З огляду на викладені у позовній заяві обставини, 

ОСОБА_1 мав намір подарувати вказану власність своїй матері.

У зв`язку із витребуванням при оформленні договору дарування приватним нотаріусом Руденко Ганною

Олександрівною документу, який підтверджує статус ОСОБА_1 як податкового резидента України, 

04.06.2019 довірена особа ОСОБА_1 звернулася до ГУ ДФС в Одеській області із заявою про видачу на 

його ім`я довідки - підтвердження статусу податкового резидента України за формою, 

затвердженою наказом ДПА від 12.04.2002 № 173.
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Подтверждение статуса резидента Украины 

«Цим підтверджується, що названа вище особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні

договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) і ____ (назва країни)» містить

обов`язковий реквізит, в якому зазначається відповідна країна, з якою Україною укладений договір про уникнення

подвійного оподаткування.

<…>

Отже, контролюючий орган видає платнику податків (юридичній особі, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі) 

Довідку або підтверджує статус податкового резидента України у відповідному розділі Заяви про звільнення або Заяви 

про відшкодування, які подані за формами, затвердженими компетентним органом зарубіжної країни, у випадках, коли 

такі особи отримують доходи за межами України та підпадають під дію міжнародних договорів України про уникнення

подвійного оподаткування і звернулися до контролюючого органу за місцезнаходженням юридичної особи (місцем

проживання фізичної особи) із письмовим зверненням у довільній формі. Таке звернення може бути подане особисто

заявником, уповноваженою на це особою або надіслано поштою.

Таким чином, довідка, що підтверджує статус податкового резидента України видається у випадках, коли особа отримує

доходи за межами України та підпадають під дію міжнародних договорів України про уникнення подвійного

оподаткування.»
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