Комітет Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики
Кабінет Міністрів України

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок України проаналізувала проект
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України (щодо податкової реформи) № 1578 від 22.12.2014, яким, зокрема,
передбачається встановлення ставки податку до пасивних доходів у розмірі
20%.
До цих пасивних доходів, зокрема, відносяться проценти на вклад
(депозит) у кредитних спілках, плата (відсотки), що розподіляється відповідно
до пайових членських внесків членів кредитної спілки.
Слід зазначити, що вищезазначені доходи вже оподатковуються за
ставкою 15%, що була запроваджена Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 № 1588-VII (далі - Закон).
До прийняття Закону Всеукраїнська асоціація кредитних спілок України
неодноразово зверталася з наполегливими пропозиціями, які б зменшили
негативні наслідки запровадження оподаткування процентів на вклади
(депозити) як для кредитні спілок так і для фізичних осіб – членів кредитних
спілок.
Незважаючи на зусилля Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
України, на те, що кредитні спілки є неприбутковими організаціями і
працюють виключно з метою задоволення потреб у взаємному кредитуванні
своїх членів – пересічних громадян, пропозиції не були враховані.
І сьогодні маємо констатувати, що запровадження вимог
оподаткування процентів за ставкою 15%, вже призвело до зниження
об’ємів вкладів в кредитних спілках, а відповідно – зменшило фінансові
можливості спілок в кредитуванні населення.
Ще одне збільшення ставки податку на пасивні доходи призведе до ще
більш негативних наслідків для фінансових установ.

Цей податок ляже тягарем в першу чергу на фізичних осіб – членів
кредитних спілок і призведе до знищення ринку кредитної кооперації та
негативно вплине на національну фінансову систему в цілому.
А отже, громадяни втратять єдиний спосіб ефективно розміщувати свої
заощадження, особливо в сільській місцевості, та отримувати на них пасивні
доходи.
Також, хочемо зазначити, що враховуючи загальну негативну економічну
ситуацію в Україні, кризову ситуацію на сході України, продовження дії
військового збору, збільшення ставки податку на пасивні доходи до 20% ляже
на плечі пересічного громадянина та може привести до соціальної напруги в
Україні.
З повагою та надією на розуміння,
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