
Оподаткування
доходів фізичних осіб

Україна посилює контроль за сплатою податків та декларуванням доходів фізичних осіб.

Що сталося?

Чи є ризики для фізичних осіб?

Україна запроваджує CRS. Це міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією між 
різними країнами про фінансові рахунки фізичних осіб та бізнесу з податковою метою. Україна 
планує здійснити перші обміни інформацією за 2023 звітний рік. Обмін відбуватиметься за 
принципом резидентства.

В Україні отримання доходів виключно від податкових агентів — роботодавця, банку — наразі звільняє від 
обов’язку декларувати та додатково оподатковувати такі доходи.

Проте отримання будь-яких інших доходів вимагає детального аналізу, а саме, чи потрібно декларувати 
такий дохід та яким чином він оподатковується.

Отримання доходу за кордоном вимагає також аналізу міжнародного законодавства, в тому числі питань, 
яким чином уникається подвійне оподаткування.

Податкова грамотність та планування часу для вирішення податкових питань стає необхідністю. Наслідком 
невиконання податкових вимог, після введення в дію нових правил, може стати адміністративна або 
кримінальна відповідальність, як це передбачено у багатьох країнах.

Як бути на крок попереду?

Відповідь на це запитання залежить від того, що для 
вас є більш важливим: опанування українського та 
міжнародного податкового законодавства чи економія 
часу та висока ефективність вирішення податкових 
питань.

Ваш час — це безповоротний ресурс. Саме тому все 
більше фізичних осіб у країнах Європи та США віддають 
перевагу у вирішенні податкових питань професіоналам, 
аби мати час зосередитись на найбільш стратегічних 
цілях.

© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG 
International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної 
організації незалежних фірм KPMG.



© 2022 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG 
International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної 
організації незалежних фірм KPMG.

Тетяна Криницька 

Директорка, керівниця групи 
Global Mobility Services, 
KPMG в Україні 

+380 44 490 55 07
tkrynytska@kpmg.ua

Оксана Каращук

Менеджерка групи
Global Mobility Services, 
KPMG в Україні
 

+380 44 490 55 07
okarashchuk@kpmg.ua

Чому команда KPMG є найкращим рішенням?

Комплексний підхід до аналізу 
питань з урахуванням досвіду 
податкових кейсів у всіх 143 
країнах, де працює KPMG

Робота в Україні 
з найбільшими 
міжнародними 
компаніями

Високий професіоналізм 
консультантів з питань 
міжнародного та українського 
податкового права

Що ми пропонуємо?

Для фізичних осіб

Вирішення податкових ситуацій щодо отримання доходів в Україні та за кордоном, у тому числі:
планування/аналіз податкової резидентності
аналіз податкових зобов’язань в Україні щодо декларування, сплати податків
аналіз можливості використання податкових пільг
уникнення подвійного оподаткування

Підготовка податкових декларацій, що включає:
врахування податкових зобов’язань в інших юрисдикціях
супровід у поданні декларації та сплаті податків
спілкування з податковими органами
допомога при проведенні податкових перевірок

Отримання документів у податкових органах України:
довідок про резидентський статус, про сплачені податки в Україні та закордоном
індивідуального податкового номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків)
реєстрація в податкових органах (подача заяви за формою 5ДР)

Для компаній

Планування усього процесу направлення на роботу працівників як з України, так і в Україну:
податкові, міграційні, пенсійні питання, питання соціального забезпечення

враховуються усі обов’язкові вимоги: від отримання дозвільних документів і реєстрації в 
державних органах до визначення бюджету та оптимізації витрат
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