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Державна фіскальна служба
Міністерство фінансів України
Щодо оподаткування пасивних доходів

Першого липня 2014 року набрали чинності норми Закону України «Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні», щодо оподаткування процентів на вклади (депозити).
Під час практичного застосування норм вищезазначеного закону у
кредитних спілок виникла велика кількість питань.
Відповідно до підпункту 191.1.28 пункту 191.1 статті 191 та статті 52
Податкового кодексу України просимо надати відповіді на найпоширеніші
питання кредитних спілок, які наведені нижче.
1. Враховуючи те, що дія норми щодо оподаткування процентів на вклади
(депозити) набрала чинності з 1 липня 2014 року виникає питання: яку суму
процентів необхідно вважати базою оподаткування (річним оподатковуваним
доходом):
- суму процентів нараховану (виплачену) з початку 2014 року по 31 грудня
2014 року та яка передбачена договором? або
- суму процентів нараховану (виплачену) з 1 липня 2014 року по 31 грудня
2014 року (до моменту закінчення договору)?
2. Чи необхідно надавати до податкових органів форму 1ДФ у разі, якщо
сума процентів нарахованих (виплачених) на внесок (вклад), не перевищує 17
прожиткових мінімумів?
3. Відповідно до умов договору внеску (вкладу) на депозитний рахунок,
сума розрахованих річних відсотків перевищує 17 прожиткових мінімумів,
однак депозитний договір був розірваний раніше та, у зв’язку з цим, загальна
сума річних процентів нарахованих та виплачених менша за 17 прожиткових
мінімумів, чи необхідно утримувати податок на надавати форму 1ДФ?
4. Відповідно до умов договору внеску (вкладу) на депозитний рахунок
нарахування відсотків відбувається щомісяця, однак виплата процентів може
встановлюватись в інші строки передбачені договором (в цьому ж місяці, в
кінці кварталу, в кінці року, на конкретну дату).

З якої суми необхідно утримувати податок, з суми нарахованих процентів
або з суми виплачених та в які строки необхідно сплачувати податок
враховуючи ці два випадки?
5. Чи передбачаються Податковим кодексом України для соціальнонезахищених верств населення будь-які пільги по сплаті податку з процентів на
вклади (депозити)?
6. Який порядок оподаткування процентів на вклади (депозити) які
нараховуються (сплачуються) філіями кредитної спілки?
З очікуванням відповідей на поставлені питання,
Президент ВАКС

В. Волковська

