
Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні.
Законопроект №1210. Огляд нововведень, які потрібно врахувати
при складанні звіту за 2019 рік. Аналіз судової практики по ТЦО.

www.pspaudit.com.ua

Огляд актуальних новин законодавства

за червень 2021 року



Огляд актуальних новин законодавства за червень 2021 року

Зміст

І. Податок на прибуток
1. Щодо нарахування амортизації на основні засоби, які тимчасово

не використовуються (перебувають у простої)
3

2. Порядок оподаткування податком на прибуток отриманих

відсотків за наданою позикою та віднесення їх до складу витрат
5

ІІ. Податок на додану вартість
1. Щодо зазначення частки у спеціальному полі «ЧВ» додатка 6 (Д6)

до податкової декларації з ПДВ при здійсненні платниками

перерахунку сум ПДВ за підсумками календарного року

7

ІІІ. Трудові відносини
1. Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності
працівника в електронній формі» №1217-IX від 05.02.2021р.

9

2. Щодо переходу на електронні лікарняні 11

ІV. Інші новини законодавства
1. Вступив в дію Порядок ведення обліку податків, зборів та інших

платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, що

затверджено наказом Міністерства фінансів України №166 від

23.03.2021р.

13

2. Щодо введення в дію наказу Міністерства фінансів України «Про

внесення змін до Порядку проведення моніторингу

контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених,

посадових осіб та/або працівників платника податків з питань

трансфертного ціноутворення» №158 від 17.03.2021р.

14

3. Щодо ухвалення проекту Закону України «Про внесення змін до

Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації

доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом

запровадження добровільного декларування фізичними особами

належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету»

№5153 від 25.02.2021р.

16

4. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової

економіки в Україні» №5376 від 14.04.2021р. ухвалено у першому

читанні

18

5. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» №5600 від

02.06.2021р.

22



Огляд актуальних новин законодавства за червень 2021 року

І. Податок на прибуток
1. Щодо нарахування амортизації на основні засоби, які тимчасово не використовуються 
(перебувають у простої)

7 www.pspaudit.ua 3

Державна податкова служба України (далі – ДПС) в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на питання щодо
нарахування амортизації на основні засоби, які тимчасово не використовуються (перебувають у простої), надала наступні роз’яснення.

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування
податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом
коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, встановлено ст.138 ПКУ.

Згідно з п.138.1 ст.138 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів
та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності та відповідно до п.138.2 ст.138 ПКУ зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або
нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування встановлено
п.138.3 ст.138 ПКУ.

Згідно з пп.138.3.1 п.138.3 ст.138 ПКУ, розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень,
встановлених пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 ПКУ, пп.138.3.2 – 138.3.4 п.138.3 ст.138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи
нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.



Огляд актуальних новин законодавства за червень 2021 року

І. Податок на прибуток
1. Щодо нарахування амортизації на основні засоби, які тимчасово не використовуються 
(перебувають у простої) 

4

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів і нематеріальних активів без
урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх
консервацією.

Відповідно до пп.14.1.3 п.14.1 ст.14 ПКУ, амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Отже, якщо основні засоби, призначені для використання у господарській діяльності платника податку, не були законсервовані і
нарахування амортизації на них у бухгалтерському обліку протягом періоду тимчасового простою (відсутності господарської діяльності)
не припиняється, то такі основні засоби будуть амортизуватись у податковому обліку.

4
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ДПС в ІПК №2347/ІПК/25-01-18-04-01 від 10.06.2021р. роз’яснила питання щодо порядку оподаткування податком на прибуток отриманих
відсотків за наданою позикою та віднесенням їх до складу витрат.

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження
з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Пунктами 140.1 – 140.3 ст.140 ПКУ встановлені різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій і стосуються оподаткування
процентів за борговими зобов’язаннями за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами.

Під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту варто розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами,
операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення
(абз.2 п.140.1 ст.140 ПКУ).

Відповідно до пп.140.2 ст.140 ПКУ встановлено, що для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених п.140.1 ст.140
ПКУ, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більше, ніж у 3,5 рази, фінансовий результат до
оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими
борговими зобов’язаннями (крім процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності до моменту введення відповідного активу в експлуатацію), що
виникли за операціями з нерезидентами, понад 30 відсотків суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного
(податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової
звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того самого звітного (податкового) періоду.
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Водночас, відповідно до пп.140.2 ст.140 ПКУ, проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п.140.2 ст.140 ПКУ, які збільшили
фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у
сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до
оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п.140.2 ст.140 ПКУ.

Нормами ПКУ не встановлено інших різниць щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми отриманих відсотків
за наданою позикою чи сплачених відсотків за користування отриманою позикою.

Отже, операції з отриманих відсотків за наданою позикою чи сплачених відсотків за користування отриманою позикою відображаються
згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

6
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ДПС в категорії 101.24 Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі на питання щодо зазначення частки у спеціальному полі
«ЧВ» додатка 6 (Д6) до податкової декларації з ПДВ при здійсненні платниками перерахунку сум ПДВ за підсумками календарного року
надано наступну відповідь.

Пунктом 199.1 ст.199 ПКУ встановлено, що у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання
виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного
(податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки
сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг,
необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Згідно з п.199.2 ст.199 ПКУ, частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у
відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік
до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній
календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

Пунктом 199.4 ст.199 ПКУ встановлено, що платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки
використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом
року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Пунктом 199.5 ст.199 ПКУ визначено, що частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях,
визначена з урахуванням норм пп.199.2 – пп.199.4 ст.199 ПКУ, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань,
зазначених у п.199.1 ст.199 ПКУ. Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за
останній податковий період року.
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Особливості заповнення податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) регламентуються наказом Міністерства фінансів України «Про
затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» №21 від 28.01.2016р.

Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється в таблиці 2 додатка
6 (Д6) до декларації шляхом визначення суми коригування податкових зобов’язань, нарахованих протягом поточного року.

При цьому при здійсненні платниками перерахунку сум ПДВ за підсумками календарного року у спеціальному полі «ЧВ» додатка 6 до
декларації зазначається частка використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, розрахована в грудні
за відповідний календарний рік.
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10.06.2021р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності

працівника в електронній формі» №1217-IX від 05.02.2021р. (далі – Закон №1217-IX).

Закон №1217-IX запроваджує:

• механізм накопичення, зберігання та використання даних про трудовий стаж працівників в електронній формі;

• електронний документообіг при накопиченні, зберіганні та використанні (за згодою особи, крім випадків, передбачених законом)

даних про трудовий стаж;

• автоматичне, без звернення особи, призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.

Переваги Закону №1217-IX:

• спрощення процедури одержання інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим

державним соціальним страхуванням;

• усунення ризиків і негативних наслідків втрати паперової трудової книжки;

• усунення ризиків фальсифікації або внесення недостовірних відомостей до паперової трудової книжки.

Трудовий стаж відображатиметься в кабінеті громадянина «Єдиного порталу державних послуг ДІЯ».

Відсканована чи оцифрована трудова книжка подається роботодавцем або особою через веб-портал електронних послуг Пенсійного

фонду України (http://portal.pfu.gov.ua) для формування відомостей про трудову діяльність у реєстрі застрахованих осіб за допомогою

кваліфікаційного електронного підпису (КЕП).



Огляд актуальних новин законодавства за червень 2021 року

ІІІ. Трудові відносини
1. Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» №1217-IX від 05.02.2021р.

www.pspaudit.ua 10

Електронна трудова книжка дасть можливість уповноваженим органам призначати особі пенсію автоматично (без звернення) та збирати

документи за всю її трудову діяльність. За особою буде зберігатися право вибору для покращення запропонованого розрахункового

розміру, а саме:

• або особа надає відомості про отримувану заробітну плату за період до 2000 року (до запровадження персоніфікованого обліку);

• або відтермінує свій вихід на пенсію для одержання підвищення до пенсії на 0,5% – 0,75% за кожний повний місяць роботи після
досягнення пенсійного віку;

• або використовує право на призначення пенсії.
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Відповідно до п.5 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову

непрацездатність та проведення їхньої перевірки» №1066 від 01.06.2021р., з 04.06.2021р. по 31.08.2021р. в Україні передбачено

перехідний період впровадження електронних лікарняних.

Якщо страховий випадок настав до 01.09.2021р., видається тільки паперовий лікарняний у випадках:

• за фактом тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами;

• у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що виникла внаслідок захворювання на ВІЛ або психічного розладу;

• якщо в пацієнта до 01.09.2021р. відкритий паперовий листок непрацездатності, то його продовження до повного закриття

відбувається тільки в паперовій формі незалежно від того, в якому медичному закладі пацієнт продовжує лікування.

Страхувальник на порталі Пенсійного фонду України у своєму особистому кабінеті може отримати інформацію про електронний

лікарняні (далі – е-лікарняні) застрахованих осіб, які працюють у нього за трудовою книжкою, а саме:

• номер е-лікарняного;

• дату його відкриття і закриття;

• реєстраційний номер облікової картки;

• П.І.Б. застрахованої особи.

Матеріальне забезпечення застрахованій особі призначається страхувальником протягом 10 днів після наявної інформацій щодо е –

лікарняного на порталі Пенсійного фонду України.
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Процедура призначення виплат на підставі е-лікарняного складається з декількох етапів:

• е-лікарняний можна або роздрукувати, або залишити в електронному вигляді в кадровій службі;

• кадрова служба визначає страховий стаж застрахованої особи і кількість календарних днів непрацездатності, які підлягають оплаті;

• е-лікарняний разом з відомостями про страховий стаж і кількість днів непрацездатності, що підлягають оплаті, передаються комісії

(уповноваженому) із соціального страхування для прийняття рішення про оплату/ відмову в оплаті лікарняного;

• рішення комісії (уповноваженого) передається до бухгалтерії підприємства, яка розраховує суму оплати перших 5 днів

непрацездатності за рахунок роботодавця і суму допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

• оформлюється заява-розрахунок та подається до відділення Фонду соціального страхування України не пізніше 5 робочих днів після

прийняття відповідного рішення комісією (уповноваженим).

Оскільки е-лікарняні не мають серії і формуються за новими кодами причин тимчасової непрацездатності, заяви-розрахунки щодо

електронних і паперових лікарняних потрібно подавати окремо.
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З 01.01.2021р. запроваджено функціонування єдиного рахунку, який платник податків може використовувати за бажанням для сплати

податків і зборів, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, та єдиного внеску. Відповідно виникла необхідність

у нормативному врегулюванні питань, пов’язаних з порядком обліку руху коштів на єдиному рахунку.

04.06.2021р. вступив в дію Порядок ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, що затверджено наказом Міністерства фінансів України №166 від 23.03.2021р.

Порядок визначає процедуру ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів,

передбачених ПКУ, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, включаючи пеню та штрафи, відповідно до

положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від

08.07.2010р. та інших платежів, що визначені відповідним законодавством, і контроль за справлянням яких покладено на ДПС,

заборгованості з інших платежів.

Облік руху коштів на єдиному рахунку здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС.

Порядок, серед іншого, визначає норми щодо:

• порядку ведення єдиної картки платника;

• обліку руху коштів на єдиному рахунку за інформацією Казначейства;

• генерування інформації про рух коштів на єдиному рахунку;

• формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки;

• генерування реєстру платежів з єдиного рахунка.
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11.06.2021р. введено в дію наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих

операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного

ціноутворення» №158 від 17.03.2021р.

Серед ключових змін:

• з урахуванням запровадження трирівневої документації з трансфертного ціноутворення дію Порядку поширено на контроль за
своєчасністю та повнотою подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, майстер-файлу, звіту у розрізі країн;

• під час моніторингу податківці також аналізуватимуть відсутність розумної економічної причини (ділової мети) в контрольованих
операціях;

• окремим розділом прописано процедуру аналізу звітів у розрізі країн, зокрема, індикатори ризиків, на які будуть звертати увагу

податківці.

Крім того, оновленим Порядком розширено перелік ознак, що можуть свідчити про потенційні ризики трансфертного ціноутворення та

які будуть враховуватись податковим органом під час аналізу звітів про контрольовані операції. Наявність таких ознак є додатковим

фактором для прийняття рішень щодо запиту документації з трансфертного ціноутворення та прийняття рішення про проведення

перевірки.

14
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Тому додатковими ризиками для платників податків відтепер є:

• використання непрямих контрактів;

• від’ємні чисті активи при наявності кредитів/позик;

• відсутність істотних основних засобів;

• значний обсяг операцій з пов’язаними особами-нерезидентами з «низькоподаткових» юрисдикцій або які мають ОПФ з переліку
Кабінету Міністрів України;

• значний обсяг операцій з нематеріальними активами (роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау

тощо).

15
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15.06.2021р. Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо

стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування

фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» №5153 від 25.02.2021р. (далі – Законопроект №5153).

Законопроектом №5153 пропонується провести кампанію із добровільного одноразового (спеціального) декларування активів фізичних

осіб з наданням державних гарантій у частині звільнення декларантів від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату

податків і зборів з доходів, що стали джерелом походження таких активів, за умови сплати збору з одноразового (спеціального)

добровільного декларування.

Законопроект №5153 встановлює об’єкти декларування: активи фізичної особи, розміщені на території України та/або за її межами, якщо

такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання)

оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори та/або які не були задекларовані в порушення податкового та

валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01.01.2021р.

Для декларування в рамках податкової амністії Законопроектом №5153 встановлено строк з 01.09.2021р. по 01.09.2022р.

Декларуванню підлягають активи, які були отримані протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01.01.2021р.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:

• 5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги до резидентів України за

визначених умов, а також інших активів, що знаходяться в Україні;

• 9% – для валютних цінностей та інших активів, розміщених за кордоном;

• 2,5% – для державних облігацій України з терміном обігу понад рік, придбаних декларантом у період з 01.01.2021р. до 20.06.2022р.
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Сплата декларантом у повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, у тому числі

донарахування грошового зобов’язання, звільняє такого декларанта:

• від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства;

• від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених

таким декларантом в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, що мали місце у будь-якому з податкових періодів до

01.01.2021р.

У разі сплати декларантом, який обрав ставку податку із розстроченням сплати трьома рівними частинами, першої частини податкового

зобов’язання, такий платник податків не може бути притягнутий до відповідальності за порушення податкового та валютного

законодавства.

До декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановленому

строки та розмірі, не можуть, зокрема:

• застосовуватись заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі

(розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням,

використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 01.01.2021р. (у межах

складу та вартості активів фізичної особи, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації);

• розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо такі правопорушення пов’язані з

придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній)

добровільній декларації об’єктів декларування до 01.01.2021р.
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02.06.2021р. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №5376 від 14.04.2021р.(далі – Законопроект №5376).

Законопроектом №5376 передбачається запровадження низки заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії, а саме: запровадження

спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті – ІТ-компаній та оподаткування окремих доходів працівників таких резидентів.

Критерії відповідності юридичною особою статусу резидента Дія Сіті передбачені проектом Закону України «Про стимулювання розвитку

цифрової економіки в Україні» №4303 від 30.10.2020р. (далі – Закон №4303) і містять наступні вимоги:

• юридична особа здійснює виключно один або декілька видів діяльності, які зазначені в Єдиному державному реєстрі, зокрема:

- видання комп’ютерних ігор, іншого програмного забезпечення, в тому числі їх переклад та адаптація за власний рахунок;

- розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка комп’ютерних ігор й іншого програмного забезпечення, в тому числі

створення дизайну та наповнення для них, їх переклад та адаптація за замовленням;

- надання програмних продуктів у режимі «он-лайн»;

- послуги з навчання комп’ютерній грамотності, навчання розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного

забезпечення;

- проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг у мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення,

розробленого за участю резидента Дія Сіті;
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• розмір середньої місячної винагороди (включаючи заробітну плату) працівника юридичної особи за календарний рік становить не

менше, ніж еквівалент 1 400 дол.США;

• середньооблікова сукупна чисельність осіб, залучених юридичною особою в якості працівників, становить не менше, ніж 9 осіб;

• сума чистого доходу юридичної особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в межах діяльності ІТ-діяльності становить не

менше, ніж 90% суми чистого доходу.

Резиденти Дія Сіті – ІТ-компанії, що відповідатимуть вимогам Закону №4303, будуть включені до спеціального реєстру.

Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток

підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку в розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій, таких як,

зокрема:

• виплати процентів на користь нерезидентів-пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих в державах, що є

«низькоподатковими» юрисдикціями;

• надання фінансової допомоги неплатнику податку, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі-неплатнику податку,

або пов’язаній особі-нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або пов’язаній юридичній особі-неплатнику

податку чи непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців (крім окремих випадків);

• безоплатне надання майна неплатнику податку (крім окремих випадків);
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• виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами

території України;

• придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку-нерезидента та/або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку-

нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший

строк відповідно до законодавства);

• виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

Спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-спеціалістів резидентів Дія Сіті передбачає:

• оподаткування податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5%:

- заробітної плати працівників резидентів Дія Сіті;

- винагороди гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, укладеними з резидентами Дія Сіті;

- авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

• сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі:

- мінімального страхового внеску – для працівників резидентів Дія Сіті;

- 22% від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної

та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом – для гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті.
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Для обрання або переходу на оподаткування як платника податку-резиденту Дія Сіті суб’єкт господарювання подає до контролюючого
органу за місцем податкової адреси заяву.

Суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня внесення юридичної особи до реєстру Дія Сіті подали заяву щодо оподаткування як
платника податку-резиденту Дія Сіті, вважаються платниками податку-резидентами Дія Сіті з першого числа місяця кварталу, наступного
за кварталом, у якому відбулися внесення юридичної особи до реєстру Дія Сіті.

Суб’єкт господарювання, який внесений до реєстру Дія Сіті та є платником податку на загальних підставах, може прийняти рішення про
перехід на сплату податку як платник податку-резидент Дія Сіті шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15
календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на сплату податку
як платник податку-резидент Дія Сіті один раз протягом календарного року.
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Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» №5600 від 02.06.2021р. (далі – Законопроект №5600) є забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також
усунення прогалин чинного законодавства.

Законопроектом №5600 вносяться зміни до ПКУ та інших законодавчих актів, якими пропонується, зокрема:

• в частині адміністрування податків і зборів:

- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного
платником грошового зобов’язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з
рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

- встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових
зобов’язань, на час адміністративного або судового оскарження;

- встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон до повного
погашення податкового боргу;

- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого
правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушень у господарській діяльності платника,
здійснених операціях.

• в частині податку на доходи фізичних осіб:

- запровадити оподаткування податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного
податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості;
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- звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані платником податку у вигляді часткової або повної
компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду
розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від
Фонду розвитку інновацій.

• в частині податку на прибуток підприємств:

- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних
(податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування;

- запровадити заборону для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать державі, зменшувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень пп.139.2.2
п.139.2 ст.139 ПКУ у разі, якщо визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних
збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності не погоджене з власником (власниками) або уповноваженим ним органом
(посадовою особою) відповідно до законодавства;

- встановити коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги
платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі, якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг), задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно
надані товари, робіти, послуги).

• в частині ПДВ:

- встановлення обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників у разі придбання та/або імпорту товарів, що у
подальшому постачаються на митній території України;
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- розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об’єктів житлового фонду), крім
житла, що будується за бюджетні кошти (рівні умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла, враховуючи, що в умовах
ринкової економіки ціни на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції);

- запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації Національним банком України дорогоцінних металів (крім інвестиційного
золота) фізичним та юридичним особам;

- обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше, ніж 6
місяців з моменту здійснення операції.

• в частині акцизного податку:

- скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної та/або з
відновлювальних джерел);

- скасувати процедури призупинення ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів, одночасно уніфікувавши та доповнивши
підстави для анулювання ліцензій;

- обмежити накопичення запасів тютюнових виробів перед підвищенням ставок акцизного податку, а саме встановити сплату
акцизного податку із застосуванням коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок та/або ввезення на митну територію України
тютюнових виробів у розмірі, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої
продукції або її ввезення таким підприємством-виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців;

- запровадити звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини та
прирівняти таке звітування до податкової декларації;

- перенести на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на
сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі.
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• в частині екологічного податку:

- ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшити в 1,6 рази та передбачити їх підвищення у 8
разів у 2029 році (поступово);

- підвищити ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн./тонну до 30 грн./тонну;

- підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн. до 1,5 грн./тонну;

• в частині плати за землю:

- розширити базу оподаткування за рахунок запровадження оподаткування земельним податком земельних ділянок, право власності,
на які не оформлено, але вони фактичного використовуються;

- скасувати пільги з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);

- скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь, яка
використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ),
земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення).

• в частині єдиного податку:

- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та
перепелів;
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- не включати до складу доходу платників єдиного податку першої – третьої груп доходи, отримані у вигляді часткової або повної
компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду
розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду
розвитку інновацій.
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Трансфертне ціноутворення та імплементація плану BEPS в Україні.
Законопроект №1210. Огляд нововведень, які потрібно врахувати
при складанні звіту за 2019 рік. Аналіз судової практики по ТЦО.

www.pspaudit.com.ua
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м. Київ
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