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Закон України
Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 168 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1) Підпункти 168.1.1-168.4.4 пункту 168.1 викласти в такій редакції:
«168.4. Порядок сплати (перерахування) податку до відповідного бюджету.          
168.4.1. Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, встановлених підпунктом 168.4.2 цієї статті.
168.4.2. Податковий агент сплачує (перераховує) податок, утриманий з доходів, нарахованих на користь фізичної особи, що відповідно до Бюджетного кодексу України належить до доходів місцевих бюджетів, до місцевого бюджету за місцем її постійного проживання (податкової адреси).
У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;
168.4.3. Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період, перераховуються до відповідного місцевого  бюджету за місцем постійного проживання (податкової адреси) таких фізичних осіб.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцем постійного проживання (податкової адреси) таких працівників.
168.4.4. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених відокремлених підрозділів, уповноважений відокремлений підрозділ за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати нарахованих фізичним особам доходів сплачує (перераховує) у встановленому цим пунктом порядку суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Голова Верховної Ради
                 України





