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Податкова реформа 
 

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 
466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року 
(законопроект 1210). 

Закон впроваджує ряд положень Плану протидії розмиванню бази 
оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS) і буде 
мати суттєвий вплив на оподаткування міжнародних груп компаній та їх 
акціонерів/бенефіціарів в Україні: запроваджується оподаткування 
контрольованих іноземних компаній,  розширюється підхід до постійних 
представництв, посилюються правила трансферного ціноутворення, 
впроваджується тест основної ділової мети операції, визначаються 
«конструктивні» дивіденди, вводяться положення про тонку капіталізацію. 

 
Коротко про основні положення: 
1. Трансфертне ціноутворення (ТЦУ). 
- Впроваджується трирівнева структура звітності з ТЦУ. Перший звітний період – 2021 рік. 

Вартісні критерії для подання звітності майстер-файл (МФ) – 50 млн. євро, звіт у розрізі країн 
(CbCR) – 750 млн євро. 

МФ подається протягом 90 днів із дня отримання запиту, який може надійти не раніше, 
ніж через 12 місяців після закінчення фінансового року групи і не пізніше 36 місяців. Штраф за 
неподання звіту – до 300 прожиткових мінімумів. 

CbCR подається протягом 12 місяців після закінчення фінансового року групи. Штраф за 
неподання встановлено до 1 000 прожиткових мінімумів. 

Повідомлення про участь подається до 1 жовтня року, що настає за звітним. Штраф за 
неподання становить до 50 прожиткових мінімумів. Повідомлення вперше подається у 2021 
році за 2020 рік. 

- Запроваджується оподаткування в розмірі 15% податком на доходи виплат для 
нерезидентів, прирівняних до дивідендів. Серед яких: операції з придбання/реалізації товарів 
(робіт, послуг) та доходи у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права). 

- Доповнено критерії пов‘язаності: змінюється з 20% до 25%; якщо кредиторська 
заборгованість перевищує власний капітал у 3,5  рази;  участь у спільній діяльності на 25%  і 
більше визначається в якості додаткової ознаки пов’язаності. 

- Під контроль з ТЦУ підпадають операції КІК з пов’язаними нерезидентами, резидентами 
з «низькоподаткових»  юрисдикцій,  якщо обсяг операцій КІК з одним із таких контрагентів 
перевищить 10 млн грн., та одночасно річний дохід КІК перевищить 150 млн грн. 
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- В документації з ТЦУ необхідно вказати інформацію про бенефіціарів, ланцюг створення 
вартості, а також обґрунтовувати економічну доцільність здійснення операцій, щодо операцій з 
придбання робіт/послуг, нематеріальних активів, інших предметів операцій, що не є товарами. 

- Необхідно здійснювати коригування з ТЦУ, якщо умови операцій не відповідають 
розумній економічній причині (діловій меті). 

 
2. Операції з нерезидентами. 
-  Розширюється визначення дивідендів.  Окрім коригувань за правилами ТЦУ,  до 

дивідендів прирівнюються окремі види виплат на користь нерезидентів: повернення коштів 
нерезиденту у зв’язку з виходом учасника або викупом частки, зменшенням статутного капіталу, 
а також в аналогічних операціях у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого 
прибутку платника податків – юридичної особи. 

- Оподаткування в Україні операцій з акціями та корпоративними правами іноземних 
компаній, вартість яких утворюється переважно з нерухомого майна в Україні, включно з 
орендованим.  Передбачається, що податок у такому випадку повинні будуть платити 
нерезиденти (продавець, а якщо у продавця немає представництва в Україні, то покупець). 
Водночас нерезидент-покупець активу повинен буде зареєструватися для цих цілей в 
українських контролюючих органах. Вартість акцій, часток і нерухомого майна визначається на 
підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку та порівнюється з 
балансовою вартістю іншого майна (активів) компанії за даними бухгалтерського обліку. 

- Змінюються правила визначення об’єкта оподаткування для податку на прибуток 
підприємств для постійних представництв. Об’єкт оподаткування представництва має 
визначатись за правилами ТЦУ та відповідати прибутку незалежного підприємства, що здійснює 
таку саму або аналогічну діяльність в аналогічних умовах і діє в повній незалежності від 
нерезидента, постійним представництвом якого воно є. 

 
3. Впроваджується інститут Контрольованих іноземних компаній (КІК). 
Контрольована іноземна компанія — це будь-яка юридична особа, зареєстрована в 

іноземній державі, яка визнається такою, що перебуває під контролем фізичної особи — 
резидента України або юридичної особи — резидента України. Контролюючою особою 
вважатиметься: 

- власник (акціонер) компанії з пакетом акцій понад 50%; 
-  власник (акціонер)  компанії з пакетом понад 10%  і більше,  якщо в компанії є  

українські власники (акціонери) і всім їм сумарно належить 50% і більше акцій компанії; 
- особа, яка самостійно або разом з іншими резидентами України фактично контролює 

іноземну компанію. 
КІК необхідно декларувати в українських податкових органах. Декларувати необхідно 

суму скоригованого прибутку таких компаній. 
Скоригований прибуток — це прибуток до оподаткування за звітний період, який 

включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи (ПДФО) 
або за результатами звітного податкового року збільшує об’єкт оподаткування контролюючої 
особи (податок на прибуток). 

Звільнення від оподаткування КІК можливо прі умові: 
- між Україною та іноземною юрисдикцією КІК є чинний договір про усунення подвійного 

оподаткування або про обмін податковою інформацією; 
- виконується кожна з наведених нижче умов: 
*КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою не менше ставки 

податку на прибуток підприємств в Україні або ж менше такої не більше ніж на 5%; 
або 
частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 % загальної суми доходів КІК із усіх 

джерел. 
Незалежно від наведених умов звільнення, скоригований прибуток КІК не підлягає 

включенню до ПДФО і не є об’єктом оподаткування податком на прибуток, якщо загальний 
спільний дохід усіх КІК не перевищує 2 млн. євро на кінець звітного року. 



Штрафні санкції: 
за неподання звіту про КІК — штраф у 100 розмірів мінімальних заробітних плат; 
невідображення у звіті про КІК відомостей про наявні КІК — штраф у розмірі 3% від суми 

доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік, невідображених у звіті, 
залежно від того, яке із значень є більшим, але не більше 1000 розмірів мінімальної заробітної 
плати за кожний факт невідображення КІК та/або за всі невідображені суми. 

Положення щодо оподаткування КІК набирає чинності з 1 січня 2021 року. 
 
4. Змінено критерії постійного представництва нерезидента: 
- будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з 

ними наглядову діяльність, якщо загальна тривалість робіт (в рамках одного проекту або 
пов'язаних між собою проектів), які виконуються нерезидентом через співробітників або інший 
персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 12 місяців; 

- надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі 
консультаційних, через співробітників, найнятих ним для таких цілей, якщо така діяльність 
провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом 
періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більше 183 днів в будь-якому 
місячному періоді; 

- наявність осіб, які мають і зазвичай реалізують повноваження вести переговори з 
істотних умов угод, в результаті чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без 
істотної зміни таких умов, і/або укладати договори (контракти) від імені нерезидента в разі, 
якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок і/або на користь 
виключно одного нерезидента та / або пов'язаних з ним осіб-нерезидентів; 

- наявність осіб, які мають і зазвичай реалізують повноваження утримувати (зберігати) 
запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів 
(товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - власників складу тимчасового зберігання або 
митного складу. 

При розрахунку загального періоду,  протягом якого нерезидент здійснює діяльність в 
Україні додається: 

• тривалість діяльності нерезидента в Україні, яка здійснюється протягом декількох 
послідовних або непослідовних періодів, які окремо менше, ніж повний календарний місяць, 
але в сукупності перевищують 30 днів; 

• тривалість діяльності пов'язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність 
тісно пов'язана з діяльністю нерезидента, визначеної в підпунктах «а» і «б», і здійснюється 
протягом декількох послідовних або непослідовних періодів, які в сукупності перевищують 30 
днів. 

Про діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може свідчити: 
• надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (в тому числі засобами 

електронного зв'язку або шляхом передачі електронних носіїв) і їх виконання особою; 
• наявність у особи та використання ним електронної адреси корпоративної електронної 

пошти нерезидента та/або його пов'язаних осіб для комунікації з нерезидентом і/або третіми 
особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори або інші 
угоди; 

• реалізація особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) або 
іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних 
вказівок нерезидента; 

• наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, 
придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту або третім особам і підлягає 
передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених 
нерезидентом. 

Постійне представництво нерезидента в Україні визнається також у разі, якщо діяльність 
в Україні здійснюють кілька нерезидентів - пов'язаних осіб, якщо така діяльність в сукупності 
виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи 
нерезидентів - пов'язаних осіб. 



Тетяна Поета 

Визнання особи контролюючим особою не є постійним представництвом. 
Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він 

здійснює господарську діяльність через посередника-резидента, але при цьому надання 
резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з 
продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок, в інтересах та/або на користь 
нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента і на звичайних 
умовах. 

 
5. Зміни щодо умов застосування Міжнародних податкових конвенцій. 
Міжнародна конвенція не застосовується, якщо основною метою операції або структури є 

отримання податкових переваг за конвенцією. 
Уточнено вимоги щодо бенефіціарного власника для цілей застосування Міжнародної 

конвенції. Передбачена можливість та умови використання Міжнародною конвенції не з 
безпосереднім отримувачем доходу (якщо такий отримувач не є бенефіціарним власником), а 
іншою особою, яка є бенефіціарним одержувачем такого доходу. Також передбачено, що вимога 
щодо бенефіціарного власника може не застосовуватись, якщо відповідна умова не передбачена 
Міжнародною конвенцією. 
 
 
 

До переліку офшорних зон внесено Панаму 
 
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 27.05.2020 р. №582-р 

вніс зміни до власного розпорядження від 23.02.2011 р. №143-р «Про 
віднесення держав до переліку офшорних зон». 

 
З урахуванням Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» до переліку офшорних зон Кабмін додав Панаму. 

 
Цьому розпорядженню передувало рішення Ради з економічних та 

фінансових питань ЄС від 18.02.2020  про включення Панами,  до свого 
списку офшорів. 

 
Наразі список офшорних зон включає в себе 42 країни і території. 

 
 
 

У зв'язку з COVID-19 в Великобританії на 3 місяці 
продовжено строк для подачі звітів 

 
Починаючи з 25 березня 2020 р., компаніям надана можливість подати заявку на 

продовження строку подачі звітів на 3 місяці. 
 
Це спільна ініціатива Уряду і Реєстраційної палати (Companies House), спрямована на 

підтримку бізнесу на час пандемії, щоб компанії могли зосередити свої зусилля на боротьбі зі 
впливом COVID-19 і уникнути нарахування штрафів за несвоєчасну подачу звітів. 

 
В рамках узгоджених заходів компаніям, які при подачі заявки посилаються на причини, 

пов'язані з COVID-19, буде автоматично та негайно надано продовження. Заявки можуть бути 
подані через швидко відстежувану онлайн-систему. 

 
 



Коли банк зупиняє фінансову операцію 
 

НБУ своєю Постановою № 65 від 19.05.2020 затвердив нове 
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, 
зокрема, встановлено, що банк має право зупинити здійснення фінансової 
операції, якщо вона є підозрілою та наведено  індикатори підозрілості, 
серед яких є наступні: 

-  клієнт не може зрозуміло пояснити,  у чому полягає його ділова 
діяльність (характер діяльності); 

- клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових 
операцій за його власним рахунком або не може пояснити їх зміст; 

- неможливо зв'язатися із клієнтом за наданою ним адресою або 
номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни 
після надання такої контактної інформації); 

- клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, 
демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав; 

- клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері 
фінмоніторингу; 

- клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, 
підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю. 

Для запобігання зупинення фінансової операції необхідно враховувати вищенаведені 
індикатори при наданні пояснень банку. 
 
 

Податкові пільги подовжено до кінця карантину 
 

Зміни до деяких законодавчих актів, внесених Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо додаткової підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

29.05.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-
19)»у відповідності до якого до Податкового Кодексу внесені такі зміни: 

- продовжені строки податкових заходів не до конкретної дати, як це 
було встановлено (приміром, до 31 травня 2020 року), а до закінчення дії 
карантину, а саме «по останній календарний день місяця (включно), в 
якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» і як наслідок, зупиняється перебіг строків: 

а) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо відшкодування ПДВ та заявлення 
від'ємного значення ПДВ), що надійдуть включно по останній календарний день місяця, в якому 
завершиться карантин, та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. При цьому при 
зупиненні вже не будуть мати місце наслідки, встановлені статтею 56 ПКУ, в частині процедури 
адміністративного оскарження; 

б) щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в 
письмовій формі (статті 52-53 ПКУ); 

в) щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів, що 
надійдуть платникам включно по останній день місяця, в якому звершиться дія карантину (крім 
запитів щодо відшкодування ПДВ / заявлення від'ємного значення ПДВ) (статті 73 і 78 ПКУ); 

г) до кінця карантину (з 18 березня 2020 року) продовжене зупинення строків давності, 
передбачених статтею 102 Податкового кодексу. Протягом встановленого цією статтею строків 
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податкові органи можуть провести перевірку платника податків та донарахувати йому податкові 
зобов'язання та штрафні санкції; 

д) до платників податків не будуть застосовуватися штрафні санкції за порушення, 
вчинені протягом карантину, а саме з 01 березня 2020 року, і по останній день місяця, в якому 
завершиться дія карантину, відповідальність буде застосовуватися за порушення вимог 
законодавства в сфері обігу підакцизних товарів, за порушення нарахування, декларування та 
сплати ПДВ, акцизного податку та рентної плати. 

Також, до кінця карантину продовжений мораторій на проведення документальних та 
фактичних перевірок, а вже розпочаті до 18 березня 2020 року перевірки мають бути тимчасово 
зупинені. Однак за контролюючими органами залишені повноваження проводити 
документальні позапланові перевірки з питань відшкодування ПДВ, а також фактичні 
перевірки у сфері обігу підакцизних товарів. Оновлений план-графік документальних 
перевірок з урахуванням «карантинних» нововведень має бути опублікований протягом 10 
календарних днів з дня завершення карантину. 

є) Органам місцевого самоврядування надане право у 2020 році прийняти рішення про 
зменшення ставок не лише єдиного податку, але і плати за землю, нерухоме майно, в тому числі 
щодо об'єктів нежитлової нерухомості, при чому такі рішення зможуть бути застосовані вже у 
цьому році, без обов'язкового оприлюднення до 15 липня попереднього року. 

ж)  звільнено від сплати ЄСВ самозайнятих осіб (ФОП та осіб,  які здійснюють незалежну 
професійну діяльність) та членів фермерських господарств за період з 1 березня по 31 травня 
2020 року, і до них не застосовуватиметься положення про обов'язковість сплати мінімального 
страхового внеску. Вказаний період включатиметься до страхового пенсійного стажу таких осіб, і 
вважатиметься сплаченим в мінімальному встановленому розмірі. 

з) не застосовуватимуться штрафні санкції за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а 
також за несвоєчасне подання звітності до податкових органів, які були допущені з 01 березня 
2020 р. по останній день місяця, в якому закінчиться дія карантину. 

і) Мораторій на проведення документальних перевірок щодо нарахування та сплати ЄСВ 
продовжено до останнього дня місяця, в якому буде припинена дія карантину. 

Законом вносять зміни до інших законів України, зокрема: 
 1. до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362; 2014 р., N 33, ст. 1162), відповідно до змін 
мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка 
має намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний розмір статутного капіталу 
банку не може бути меншим 200 мільйонів гривень; 

2. п 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268, із змінами, внесеними Законом 
України від 30 березня 2020 року N 540-IX) доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

"Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової 
звітності, за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річної 
інформації за 2019 рік». 

3. Продовжено строк дії Закону «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації 
банків» продовжено до 2024 року. 
 
 

Збільшено ліміти для ФОП 
 

2 квітня цього рок набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 
березня 2020 року № 540-IX, яким, зокрема встановлено нові граничні ліміти на доход для 
суб’єктів господарювання, що обрали спрощену систему оподаткування. 

Зокрема: 
для І групи ЄП – 1 млн грн замість 300 тис. грн; 
для фізосіб-«єдинників» ІІ групи – 5 млн грн замість 1,5 млн грн; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t002121?ed=2020_05_13&an=825958
https://ips.ligazakon.net/document/view/t063480?ed=2020_03_30&amp;an=2348
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для фізосіб-«єдинників» та юросіб-«єдинників» ІІІ групи – 7 млн грн замість 5 млн грн. 
Також цим же Законом передбачено внесення змін до Закону №129 щодо виключення 

норми збільшення доходу для ІІ групи з 1,5 млн до 2,5 млн грн. 
Погляд податківців на застосування нових лімітів наведено в інформаційному листі від 

08.04.2020 року № 9, в якому зазначено, що «Законом № 540, який набрав чинності з 2 квітня 
2020 року, внесені зміни до пункту 291.4 статті 291 глави 1 «Спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності»  розділу XIV  «Спеціальні податкові режими»  Кодексу,  якими збільшено 
граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності: 

для першої групи платників єдиного податку (ФОП, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню) обсяг 
доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 1 млн грн (до 2 квітня 2020 року 
було передбачено 300 тис. грн); 

для другої групи платників єдиного податку (ФОП, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 
населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, 
за умови, що протягом календарного року вони не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10) обсяг 
доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 5 млн грн (до 2 квітня 2020 року 
було передбачено1,5 млн. гривень); 

для третьої групи платників єдиного податку (фізичні особи – підприємці, як не 
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, як перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми) обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 7 млн грн 
(до 2 квітня 2020 року було передбачено 5 млн грн). 

Відповідно до пп 298.1.5 п 298.1 ст. 298 Кодексу платники єдиного податку мають право 
за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку (у зв’язку з збільшенням 
граничних обсягів доходу), але лише з ІІІ кварталу 2020 року за умови дотримання інших вимог 
глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні 
податкові режими» Кодексу. Відповідна заява має бути подана в один з способів, визначений пп 
298.1.1 п 298.1 ст. 298 Кодексу, не пізніше 15 червня 2020 року. При цьому у платника єдиного 
податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація 
платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання 
ним першої або другої групи. 
 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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