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До реєстр. № 8137 
від 14.11.2022

 

ВИСНОВОК
 

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних 
компаній (реєстр. № 8137 від 19.10.2022)

14 листопада 2022року
протокол № 122__

Комітет на своєму засіданні 14 листопада 2022 року (протокол №122) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних 
компаній (реєстр. № 8137 від 19.10.2022), поданий народним депутатом України 
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту  передбачається, 
зокрема, наступне:

Надання можливості для платників податків  подачі звіту про 
контрольовані іноземні компанії та розрахунку чистого доходу контрольованих 
іноземних компаній за звітний період разом із відповідною податковою звітністю 
за наступний рік після звітного.

Уточено  критерії  віднесення  особи  до переліку контрольованих осіб,  
зокрема:

обмежено перелік пов’язаних осіб, що мають спільний контроль  членами 
подружжя, неповнолітніми дітьми (в тому числі усиновленими) та/або особами, 
над якими встановлено опіку чи піклування, щодо яких таку фізичну особу 
призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, 
прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою;

уточено, що не вважаються контрольованими іноземними компаніями 
благодійні та громадські організації,  а членство в них відповідно не призводить 
до визнання  пластинка податків  контрольованою особою,  однак такі обставини 
мають бути документально підтверджені платником податків.

Удосконалено процедури  податкового аудиту щодо  контрольованих 
іноземних компаній, зокрема:



 уточено в яких випадках та щодо якої інформації  платника податків 
можуть надсилатись запити щодо стосуються  контрольованих іноземних 
компаній;

 зменшено штрафи за несвоєчасне  подання платником податків 
повідомлення про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без 
статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за 
іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній 
юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над 
іноземною юридичною особою;

уточено  підстави для проведення  документальних позапланових 
перевірок з питань до тримання вимог Податкового кодексу України щодо  
оподаткування контрольованих іноземних компаній.

Спрощено порядок розрахунку скоригованого чистого доходу  іноземних 
контрольованих компаній , зокрема виключено окреме коригування за доходів 
та витрат контрольованої іноземної компанії за правилами «витягнутої руки» 
відповідно до процедур статті 39  Податкового кодексу України, та також як 
наслідок скасовано необхідність подачі  відповідної документації з трансферного 
ціноутворення щодо контрольованих іноземних компаній.

Уточнено, що юридичний чи фактичний контроль  щодо контрольованих 
іноземних  компаній визначається станом на 31 грудня відповідного 
календарного року.

Головне науково-експертне управління, розглянувши проект та в цілому 
не заперечуючи можливості його прийняття, одночасно щодо окремих положень 
проекту надало зауваження, а також вважає, що для прийняття виваженого 
рішення щодо внесеного проекту доцільно отримати висновок Уряду.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України:
1. проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних 
компаній, реєстр. № 8137 від 19.10.2022, поданий народним депутатом України 
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, включити до 
порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2. проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення оподаткування контрольованих іноземних 
компаній, реєстр. № 8137 від 19.10.2022 за наслідками розгляду в першому 
читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної 
Ради України, прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до 
другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.



3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України  визначити першого заступника 
Голови Комітету Железняка Я.І.

 

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


