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Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Повідомлення нерезидентів про взяття їх на облік як платників податків 
 
Законом №466 встановлено обов’язок для іноземних юридичних осіб, організацій, які 

здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому 
числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно чи 
отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають 
рахунки в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючих 
органах. 

На виконання цієї норми КМУ затвердив Порядок повідомлення 
нерезидентів про взяття їх на облік як платників податків (Постанова КМУ 
від 04.11.2020 р. № 1054 “Про затвердження Порядку повідомлення 
нерезидентів про взяття на облік як платників податків). Цей Порядок 
визначає механізм повідомлення контролюючими органами нерезидентів 
про взяття їх на облік як платників податків. 

Так, у разі взяття на облік цих осіб у контролюючих органах 
відповідно до поданої ними заяви та документів, цим нерезидентам не 
пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем 

обліку надсилається (видається) довідка. 
Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням контролюючого органу на 

підставі акту перевірки,  без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акту 
перевірки, цим нерезидентам надсилається (видається) Повідомлення нерезидентів про взяття 
на облік як платників податків. 

Повідомлення надсилається (видається)  у спосіб,  що дає змогу встановити факт його 
вручення, дату вручення, а також особу, якій вручено повідомлення, а саме: 

через електронний кабінет з одночасним надісланням відокремленому підрозділу 
нерезидента на адресу його електронної пошти інформації про вид документа, дату та час його 
надіслання до електронного кабінету; 

за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) відокремленого підрозділу або 
уповноваженого представника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або 
особисто вручається під розписку уповноваженому представнику. 

У разі коли повідомлення не може бути вручене відокремленому підрозділу нерезидента 
(у тому числі постійному представництву в Україні) або уповноваженому представнику у зв’язку 
з відсутністю за місцезнаходженням, відмовою прийняти повідомлення, незнаходженням 
фактичного місця розташування (місцезнаходження) відокремленого підрозділу нерезидента 
або уповноваженого представника чи з інших причин, після отримання від оператора 
поштового зв’язку документа про невручення повідомлення із зазначенням причини 
невручення податковий орган надсилає повідомлення нерезиденту через міжнародне 
реєстроване поштове відправлення з повідомленням про вручення. 
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Компаніям-оболонкам відмовлятимуть у відкритті банківських рахунків 

 
За матеріалами офіційного вебсайту Національного банку України Компаніям-оболонкам 

відмовлятимуть у відкритті банківських рахунків 
У НБУ вказали на фіктивність компаній-оболонок та які це має наслідки для бізнесу при 

здійсненні фінмоніторингу. 
Новий закон про фінансовий моніторинг надав право банкам обмінюватися інформацією 

про клієнтів, віднесених до категорії з неприйнятно високим ризиком. Такий обмін 
інформацією можуть налагодити й інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу – 
страхові компанії, поштові оператори, кредитні спілки тощо. 

Зокрема, компанії-оболонки створюються для участі в схемах відмивання коштів, 
ухилення від сплати податків, приховування корупційних та інших злочинів. Строк “життя” 
більшості таких компаній – до одного року. 

Основними ознаками, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює 
реальної господарської діяльності, є: 

Сумнівність кінцевого бенефіціарного власника компанії. Якщо під час перевірки 
виявилося, що він є номінальним власником, директором чи бухгалтером багатьох інших 
компаній, то компанія з високою ймовірністю є компанією-оболонкою. 

Потрібно звернути увагу на місце реєстрації кінцевого бенефіціарного власника компанії. 
Якщо місце реєстрації – офшорна юрисдикція або законодавством цієї держави передбачений 
механізм номінальної чи довірчої власності, або кінцевим бенефіціарним власником є особа, 
яка за своїм фінансовим станом, соціальним статусом, віком не може бути власником бізнесу, це 
також ознаки компанії-оболонки. 

Якщо керівник компанії – особа, яка належить до соціально вразливих верств населення, 
а керівництво компанії, кінцеві бенефіціарні власники та її назва часто змінюються, це може 
вказувати на компанію-оболонку. 

Якщо компанія не має виробничих потужностей, торговельно-складських приміщень, має 
незначну кількість співробітників, не подає фінансову звітність до фіскальних органів або 
органів статистики, це також можуть бути ознаками компанії-оболонки. 

Якщо компанія для розрахунків використовує векселі або договори бартеру, залучила 
значні довгострокові запозичення (крім облігацій) від громадян або компаній, які не входять до 
її структури власності, вона може бути компанією-оболонкою. 

Для виявлення цих ознак в т.ч. при відкритті рахунку, банк перевіряє інформацію про 
компанію, зокрема проводить поглиблений аналіз компанії, яка має ознаки фіктивності, 
використовуючи ризик-орієнтований підхід. Чим більше ризиків у діяльності компанії, тим 
більш прискіпливішою є перевірка. 

Компанія-оболонка не здійснює реальної господарської діяльності, тому підставою для 
перевірки можуть стати: фінансова звітність, підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, 
документи, які підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт, сплату 
податку на прибуток, найм персоналу чи наявність виробничих або офісних приміщень та інші 
фактори. 

Вимоги до здійснення такого аналізу не поширюються на юридичних осіб – нерезидентів, 
які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, якщо їх структура 
власності є прозорою і дає змогу визначити кінцевого бенефіціара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спрощена процедура зняття з обліку ФОПів, 
що не здійснювали діяльність у ДПС 

 
Для оптимізації процесу зняття з обліку без перевірки ФОПів,  які фактично не 

здійснювали госпдіяльність, ДПС затверджено методичні рекомендації 
(методичні рекомендації щодо доцільностості та недоцільності проведення 
перевірок при ліквідації ФОПів, затверджено Наказом №499 від 15.09.2020 
р.) 

За позицією податківців, це прискорить механізм припинення 
діяльності таких платників У ДПС України розповіли про спрощення 
порядку та зменшення строків  зняття з обліку ФОПів, які припинили 
підприємницьку діяльність. 

Зараз є актуальною проблема тривалого очікування (більше 3 років) 
на зняття з податкового обліку фізосіб, які раніше здійснювали 
підприємницьку діяльність та припинили її. 

Для оптимізації процесу зняття з обліку без проведення перевірки 
ФОПів, які фактично не здійснювали господарську діяльність, ДПС 

затверджено методичні рекомендації. У рекомендаціях визначено механізм організації роботи 
комісій з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб та 
форму висновку доперевірочного аналізу щодо недоцільності проведення перевірки. 
 
 

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 

 

         

Антон Просвіряков 
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