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ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

І. До Податкового кодексу України вносять чергові зміни (Закон 786-IX) 
 
08 серпня 2020 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України відносно функціонування електронного кабінету і спрощення 
роботи фізичних осіб-підприємців» № 786-IX (далі – Закон). 

Зокрема, Закон вносить зміни та правки до Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) з наступних питань: 

1. Оподаткування доходів нерезидентів від продажу акцій, 
корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента 
України. Розширене поняття доходів з джерелом походження з України. А 
саме, до таких доходів включаються доходи у вигляді приросту капіталу 
нерезидентів від продажу акцій, корпоративних прав у статутному капіталі 
юридичної особи-резидента України, за умови що у будь-який час 
впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, 
вартість таких акцій, корпоративних прав на 50% і більше утворювалась за 
рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій 

юридичній особі-резиденту України або використовується такою юридичною особою-резидентом 
України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного 
договору. 

Відповідні зміни внесені і в пп. 141.4.1 та пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ щодо механізму сплати 
податку з вищевказаних доходів з джерелом походження з України. Тобто, внесеними змінами 
закрита прогалина щодо оподаткування доходів нерезидентів від продажу акцій, корпоративних 
прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України.  

2. Звільнення від ПДФО доходів, отриманих в результаті ліквідації (припинення) КІК 
Правила звільнення від оподаткування доходу платника податку на доходи фізичних осіб 

за 2020-2021 податкові (звітні) періоди у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, 
отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи визначені тепер в п. 14 
підрозділу 1 Перехідних положень ПКУ.  

Зокрема, Законом звільнені від ПДФО доходи у грошовій та натуральній формі, отримані в 
результаті ліквідації (припинення) КІК як акціонером, так і контролером, протягом 2020-2021 
року, якщо: 

– процедура ліквідації розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 
грудня 2021 року; 

– платник податків подав до податкового органу разом із податковою декларацією заяву 
про звільнення «ліквідаційних» доходів від оподаткування із зазначенням характеристик 
отриманого майна та документи, які підтверджують вартість отриманого майна відповідно до 
фінансової звітності КІК, складену за МСФЗ на дату прийняття рішення про розподіл 
ліквідаційної маси. 

Конкуруємо інтелектом 

26 
YEARS 



Подібні правила були визначені в ПКУ згідно Закону № 466 (п. 170.131), проте набирає 
чинності цей пункт з 01.01.2021 р. 

3. Відкориговані правила нарахування податкової амортизації, а саме, в абз. третьому пп. 
138.3.1 п.138.3 ст. 138 вилучені слова «модернізацією, реконструкцією, добудовою, 
дообладнанням та». Відповідно, з 08.08.2020 року платники податку на прибуток, які 
застосовують різниці, не матимуть права нараховувати амортизацію тільки у випадку 
консервації основних засобів. У період невикористання основних засобів у господарській 
діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням 
нарахування податкової амортизації продовжується. 

4. Передбачено удосконалення роботи електронного кабінету платника податків, а саме, 
покращено електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Копії 
податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, 
будуть відображатися в електронному кабінеті. Спрощується механізм доведення платником 
податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету. 

5. Скасовано вимогу обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат, а також 
скасовується обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП І-ІІІ груп на спрощеній системі 
оподаткування. Такі платники податків за власним бажанням можуть вести книгу обліку 
доходів в паперовому або електронному вигляді починаючи з 01.01.2021 року. 

 
ІІ. Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
29.12.2017 № 148 (далі - Положення № 148), суб'єкти господарювання мають право здійснювати 
розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: 

- між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) грн. уключно; 
- з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) грн. уключно. 
Суб'єкти господарювання, у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків для 

здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами, зобов'язані надавати на запит 
банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові 
розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-
орієнтованого підходу. 

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські 
фінансові установи / юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги, які в установленому законодавством порядку отримали 
ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку (далі - небанківські 
установи), шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення 
коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в 
банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові 
розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Обмеження, встановлене в п. 6 розд. II Положення № 148, стосується також розрахунків 
під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, 
одержаної за допомогою електронного платіжного засобу. 

Згідно зі ст. 1 Закону № 2346-III Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
електронний платіжний засіб - це платіжний інструмент, який надає його держателю 
можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю 
кошти та ініціювати їх переказ. 

Таким чином, обмеження щодо граничної суми розрахунків не поширюється на 
розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних 
карток). 

 
ІІІ. Продовжуючи аналіз Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX, від 16.01.2020 

1. Законом № 466 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема в частині 
пов'язаних осіб, а саме змінюється вартісний критерій визнання осіб пов'язаними, а саме 
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відсоток володіння корпоративними правами юридичної особи підвищено з 20  до 25  %  для 
встановлення пов'язаності юридичних осіб між собою, а також фізичних та юридичних осіб. 

Тобто контрольованими операціями, з часткою володіння від 25 %, визнаватимуться 
операції, які здійснювалися з 23.05.2020 (за умови відсутності інших критеріїв). 

Пов'язаними особами можуть бути як фізичні та юридичні особи,  так і утворення без 
статусу юридичної особи. 

Особи визнаються пов'язаними, зокрема, у разі якщо сума усіх кредитів (позик, 
поворотної фінансової допомоги), отриманих або гарантованих однією юридичною особою 
відносно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази. 

Законом № 466 положення пп. 14.1.159 Кодексу доповнено нормою, яка виключає 
пов'язаність відносно банків і міжнародних фінансових організацій, які відповідно до 
міжнародних договорів України наділені привілеями і імунітетом, та суб'єктів господарювання, 
власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків в яких є такі міжнародні фінансові 
організації. 

2. Законом № 466 розширено коло платників податку на прибуток: з відповідної дати до 
платників додано юридичних та фізичних осіб - «спрощенців», а також фізичних осіб, які 
провадять незалежну професійну діяльність - при виплаті нерезиденту доходів (прибутків) 
з джерелом їх походження з України. 

З 01.01.2021 платниками податку на прибуток стануть і юридичні особи, що утворені 
відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного 
управління на території України. 

Також з 01.01.2021 платниками податку на прибуток будуть «спрощенці» - юридичні 
особи при отриманні скоригованого прибутку КІК, що оподатковується в порядку, визначеному 
ст. 39-2 та розд. III ПКУ 

У новій редакції викладено підпункт 133.2.2 ПКУ, зокрема до платників податку на 
прибуток - нерезидентів відносяться нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на 
території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом їх 
походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов'язок сплачувати податок на 
прибуток. 

При цьому платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при 
виплаті доходів, визначених абзацами четвертим - шостим підпункту 14.1.49 ПКУ, зокрема 
дивідендів у вигляді: 

- суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), у 
контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки"; 

- вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у 
нерезидента, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої 
руки"; 

- суми заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, у 
контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки". 

 
 

Закон про гральний бізнес набув чинності 
 
13 серпня набув чинності Закон № 768-IX "Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", 
крім окремих положень. 

 
Законом визначено виключний перелік видів діяльності у сфері 

азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме: 
- 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; 
Антон Просвіряков 



- організація та проведення ігор у залах гральних автоматів; 
- організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет; 
Законом запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з 

диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування 
грального закладу тощо. 

 
 

1 серпня набув чинності закон про РРО 
 
1  серпня набув чинності Закон № 128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" 

 
У Законі закріплено: 
- запровадження програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право обирати 

класичний чи програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей; 
- спрощення процедури реєстрації РРО - проведення її засобами Електронного кабінету 

без подання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номера, який 
ідентифікує програмний РРО, у інформаційній системі контролюючого органу; 

- підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення 
розрахункових операцій та інше. 
 
 

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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