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ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

09.12.2020 р. опубліковано три важливих закони для 
підтримки бізнесу під час карантину: 

 
1. Закон від 01.12.2020 р. №1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо лібералізації застосування 
реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку 
та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами 
щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових 
операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» (раніше 
законопроект №4439-д). 

Закон визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є 
однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування 
відповідних груп платників єдиного податку, зважаючи на встановлені 
законом розміри мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати 
під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації. 

Крім того, виключено норми щодо застосування механізму 
компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення 

встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до 
суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій. 

До 1 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для 
фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг 
доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, 
встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у 
сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. 

 
2. Закон від 04.12.2020 р. №1071-ІХ "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та 

суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" (раніше законопроект №4429). 

Ним передбачено надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн. 
найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження 
карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу 
внаслідок карантину. 

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони: 
зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; 
якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид 

діяльності не підпадає під карантинні обмеження. 

Конкуруємо інтелектом 
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Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям 
для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма 
стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть 
скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням 
карантину. 

Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але 
не може перевищувати 8 тис. грн. 

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою 
відшкодування витрат, понесених на сплату ЄСВ. Розмір одноразової компенсації 
становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців. 

 
3. Закон від 04.12.2020 р. №1072-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co 
V-2" (раніше законопроект №4430). 

Нагадаємо, що ним передбачено: 
звільнення платників єдиного податку I групи від сплати цього податку за грудень 2020 

року та січень – травень 2021 року; 
звільнення від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ платників єдиного податку I групи 

в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 
по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 
по 31 травня 2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового стажу; 

списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу 
платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 
01.11.2020 р.; 

відстрочення до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – 
фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень 
тощо. 

Усі закони наберуть чинності 10 грудня 2020 року (з дня, наступного за днем їх 
опублікуванням). Крім розділу I Закону №1017-ІХ (щодо нових лімітів доходу для 
«єдинників» та правил застосування РРО у 2021 році), який набере чинності з 1 січня 2021 
року. 
 
 

Прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для 

декларування окремих об'єктів оподаткування" (проект № 4065) 
 
Законом відтерміновано подання звіту про контрольовані іноземні компанії. Першим 

звітним (податковим)  роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022  рік (якщо 
звітний рік не відповідає календарному року - звітний період, що 
розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт 
про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу 
одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або 
податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із 
включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку 
контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, 
до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні 
санкції та/або пеня не застосовуються. 

Закон запроваджує важливу умову для безподаткової ліквідації 
компанії: 

іноземну юридичну особу або іноземне утворення без статусу 
юридичної особи було створено на підставі правочину або закону іноземної Антон Просвіряков 
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держави (території) не пізніше 23 травня 2020 року, або було зареєстровано не пізніше 23 
травня 2020 року відповідно до законодавства іноземної держави (території) у випадку, якщо 
відповідно до законодавства такої іноземної держави (території), регуляторних вимог, та/або 
документів, що регулюють діяльність (особистого закону) такої іноземної юридичної особи або 
іноземного утворення без статусу юридичної особи така особа (утворення) підлягає реєстрації у 
відповідній державі (території). 

Також Закон містить положення щодо коригування фінансового результату до 
оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети, та уточнення щодо деяких положень 
трансфертного ціноутворення. 
 
 

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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