
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Книги обліку доходів для ФОП скасують з 2021 року 
 

Закон № 786-IX про внесення змін до Податкового кодексу України набув чинності 8 
серпня 2020, проте деякі зміни запроваджуються з 1 січня 2021 року, 
зокрема, щодо скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. 

ФОП на загальній системі оподаткування зобов'язані вести облік 
доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження 
товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або 
електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Типову 
форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення 
такого обліку визначить Мінфін. 

ФОП-платники єдиного податку І-ІІІ груп, які не є платниками 
податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом 
помісячного відображення отриманих доходів. 

ФОП-платники єдиного податку III групи, які є платниками ПДВ, 
ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів 

та витрат. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді. 
Незважаючи на скасування обов’язкового ведення книги обліку, вона має зберігатися у 

платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено 
останній запис. 
 
 

У держреєстр можна внести інформацію про обов'язкове 
Нотаріальне засвідчення підпису учасника 

 
З 15 липня 2020 року набирає чинності наступне положення Закону № 340-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству». 
Відтепер є можливість внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про 
встановлення/скасування вимог нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під 
час прийняття ним рішень з питань діяльності юридичної особи та/або правочину, предметом 
якого є його частка у статутному капіталі юридичної особи. 
 
 

Як суб'єкту господарювання зареєструвати програмний РРО 
 

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор 
розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також 
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на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО. 
Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви, що подається у електронній формі через 

Електронний кабінет або засобами телекомунікацій. 
Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий 

ПРРО може використовуватись суб'єктом господарювання. 
 
 

Штрафи і пеня за кредитами в період карантину не нараховуються 
 

Президент підписав закон № 691-ІХ, який захищає позичальників 
від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-
денний термін після його завершення. 

 
Відповідно до Закону в разі прострочення позичальником в період 

дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів або/і в тридцятиденний 
термін після дня завершення дії карантину виконання грошового 
зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано 
позику банком або іншим позикодавцем, позичальник звільняється від 
обов'язків сплатити на користь позикодавця неустойку, штраф, пеню за 
таку прострочення. 

 
 

 
Прийнято закон про гральний бізнес 

 
Зокрема запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, а саме: 
1. визначено виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в 

Україні: 
- організація та проведення азартних ігор в гральних закладах казино; 
- організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 
- організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в 

мережі Інтернет; 
- організація та проведення ігор у залах гральних автоматів; 
- організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет; 
2. запроваджується система ліцензування  
3. встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор; 
4. визначаються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, 

загальноприйнятим міжнародним стандартам та інше. 
 
 

Правила оренди під час карантину (Закон № 692-IX ) 
 

Законом встановлено, що з моменту встановлення карантину і до його відміни, плата за 
користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, 
який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, 
коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному 
обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони. 

Розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до 
орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за 
відповідний період для: 

- внесення плати за землю; 
- сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
- сплати вартості комунальних послуг. 
Зазначені витрати покладаються на наймача як плата за користуванням майном за 



відповідний період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до 
договору, якщо договором не передбачений обов'язок наймача самостійно сплатити ці витрати 
повністю або частково. 

Ця норма не поширюється на суб'єктів господарювання, які впродовж дії карантину 
фактично здійснювали діяльність з використанням цього майна в своїй господарській 
діяльності в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній 
громаді. 
 
 

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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