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ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Патенти на інтелектуальну власність видаватиме новий орган 
 
З 14 жовтня 2020 р. набрав чинності Закон від 16.06.20 р. № 703-IX, 

яким запроваджується дворівнева система державного управління сферою 
інтелектуальної власності. Відповідно до цієї системи Мінекономіки 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
інтелектуальної власності, а новостворений Національний орган 
інтелектуальної власності (далі – НОІВ) видає охоронні документи 
(патенти, свідоцтва) на об’єкти права інтелектуальної власності. НОІВ 
функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна 
організація) та належить до сфери управління Мінекономіки 

 
 
 

 
Визнання заборгованості безнадійною 

 
28.10.2020 ДПС України пояснила, що безнадійна заборгованість — це заборгованість, яка 

відповідає, зокрема, такій ознаці: заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк 
позовної давності (пп. «а» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ). Тож якщо заборгованість відповідатиме 
цьому критерію, платник податку не повинен здійснювати перевірку відповідності такої 
заборгованості іншим критеріям, передбаченим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ. 

 
 

Отримати податкову інформацію можна через месенджер 
 
28.10.2020 ДПС України на своєму сайті повідомила про запуск з 

листопада 2020 р. нового електронного сервісу – «infoTAX», який буде 
започаткований поетапно. 

На першому етапі роботи цього сервісу платники за допомогою 
месенджерів Telegram, Viber матимуть можливість отримувати інформацію 
щодо стану розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, 
повідомлення про результати обробки документів, нагадування про 
необхідність подання звітності та сплати податків.  

На другому етапі – передбачено попереднє заповнення звітності для 
платників єдиного податку, перехід до сплати податків у «два кліки», 
оповіщення про виникнення податкового боргу. Повідомляється про те, що 
доступ до нового сервісу буде надійно захищено та відбуватиметься через 
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обов’язкову ідентифікацію особи за допомогою ID-банкінгу або кваліфікованого електронного 
підпису, який на сьогодні можна отримати не виходячи з дому. В подальшому вказаний сервіс 
буде інтегровано з Порталом Дія. 

 
 

Укладати договір про електронний документообіг більше не потрібно 
 
З 7 листопада 2020 р., у відповідності до Закону №786, відбудуться зміни в роботі Е-

кабінету та електронному документообігу між платниками та ДПС. Зокрема, зникне необхідність 
в укладанні договору про електронний документообіг із податківцями. Платник податків стане 
суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого 
будь-якого електронного документа у встановленому форматі. 

 
 

КЕП замість ЕЦП 
 
У відповідності до Закону про електронні довірчі послуги, який набрав чинності 07 

листопада 2018 року, введене нове поняття - кваліфікований електронний підпис (КЕП) замість 
ЕЦП.  Для отримання платниками КЕП вказаний Закон надав 2  роки.  07  листопада 2020  р.  
платники, які досі користуються ЕЦП замість КЕП, втратять можливість підписувати електронні 
документи та звітність. 
 
 

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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