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Представники українських бізнес-асоціацій висловлюють занепокоєння 

з приводу заяв вищого політичного керівництва держави щодо перенесення 

дати ліквідації дискреційного податку на прибуток та переходу до 

оподаткування виведеного капіталу.  

 

Відповідно до рішення Національної ради реформ 2016 року, а також 

згідно з нормами Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», 

моментом відміни одного з найбільш корумпованих та дискреційних 

податків в Україні – податку на прибуток підприємств – та його заміни 

податком на розподілений прибуток має стати саме 01 січня 2018 року. 

Більше того, цим самим законом регламентовано внесення проекту закону 

щодо запровадження нової системи оподаткування прибутку підприємств на 

голосування до Верховної Ради України до липня 2017 року. 

Зміна концепції оподаткування прибутку підприємств є системною 

реформою, що здатна значно скоротити загальний рівень корупції у 

податковій сфері. Незважаючи на те, що, за підрахунками профільних 

експертів, запровадження нової системи оподаткування прибутку може 

скоротити бюджетні надходження на 25 млрд. грн. у перший рік після  

запровадження моделі ПнВК, його позитивний вплив на інвестиційне та 

бізнес середовище забезпечить додаткове економічне зростання на рівні 2% 

ВВП. 

Крім того, ліквідація податку на прибуток та перехід до моделі ПнВК 

суттєво спростить адміністрування оподаткування прибутку підприємств та 

необхідності у перевірках, зменшить корупційні можливості і зловживанняз 

боку податкових органанів та збільшить внутрішній інвестиційний ресурс 

підприємств. 

 

Враховуючи вищезазначене, представники громадянського 

суспільства та бізнесу закликають Кабінет Міністрів виконати рішення 

чинного законодавства та Національної Ради реформ і на засіданні 

Кабінету Міністрів України 20 вересня 2017 року розглянути та винести 

позитивне рішення стосовно погодження проекту закону про 

запровадження  з 1 січня 2018 року оподаткування виведеного 

капіталу  та внести проект на розгляд до Парламенту." 

http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/117-rozrakhunok-nadkhodzhen-vid-pnvk
http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/117-rozrakhunok-nadkhodzhen-vid-pnvk


 

Підписи: 

 
1. Аптечна професійна асоціація України 

2. Асамблея ГО МСБ 

3. Асоціація виробників молока 

4. Асоціація ділового туризму України 

5. Асоціація суднобудівників “Укрсудпром” 

6. Асоціація соціально-економічного розвитку галузей транспорту, зв’язку 
та інформатизації “Трансінфоком” 

7. Асоціація “Міжнародна бізнес-асоціація” 

8. Асоціація консультаційних та експертних фірм “Укрконсалтінг” 

9. Асоціація приватних роботодавців 

10. Асоціація сприяння організації будівництва та його фінансування 
“Укрміськбуд” 

11. Асоціація підприємств інформаційних технологій України 

12. Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів 

13. Асоціація «Свинарі України» 

14. Асоціація “Українських імпортерів риби та морепродуктів” 

15. Асоціація «Українські пласмаси» 

16. Асоціація «Укрбіопаливо» 

17. Асоціація «Укркондпром» 

18. Асоціація «Укроліяпром» 

19. Асоціація імпортерів та дистриб’юторів автокомпонентів 

20. Будівельна палата України 

21. Всеукраїнське громадське об’єднання підприємців “Нова Формація” 

22. Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка 

23. Всеукраїнський бухгалтерський клуб 

24. Громадська спілка “Всеукраїнська Аграрна Рада” 

25. Громадська спілка “Українське об’єднання ринків капіталу” 

26. Експертна міжгалузева асоціація України 

27. Італійська асоціація 

28. Колегія юристів з морського права України 

29. Ліга страхових організацій України 

30. Міжнародна бізнес асоціація 



31. Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор» 

32. Національна організація роздрібної торгівлі 

33. Національна Платформа МСБ 

34. Спілку Українських Підприємців 

35. Торгово-промислова палата України та регіональні ТПП 

36. Турецько-українська спілка підприємців та промисловців 

37. Українська Асоціація Виробників 

38. Українська Асоціація Меблевиків         

39. Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства 

40. «Укрводоканалекологія» 

41. Українська асоціація інвестиційного бізнесу 

42. Українська торгівельна асоціація  

43. Українська асоціація виробників тютюнових виробів “Укртютюн” 

44. Українська асоціація скрапленого газу 

45. Українська Бізнес Асоціація 

46. Українська Федерація Індустрії Безпеки 

47. Українська Федерація Професіоналів Безпеки 

48. Українські Імпортери побутової електроніки 

49. Український клуб аграрного бізнесу 

50. Український Союз Пожежної та Техногенної Безпеки 

51. Українська фруктовая компанія 

52. Фумігаційна асоціація 

 

 

 


