
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Удосконалення правового регулювання дистанційної роботи 
 

4 лютого прийнято Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання 
дистанційної роботи» 

Передбачено вдосконалення правових відносин у сфері регулювання 
дистанційної та надомної роботи. 

Запроваджено два самостійних види (форми) роботи — дистанційна 
та надомна. 

Роботодавцю надано право при укладенні трудового договору про 
дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце 
проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватись трудова 
функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну 
роботу). 

Забезпечено: 
- можливість ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та 
іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом 
обміну електронними документами шляхом використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку. 

- можливість працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в 
звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця. 

Також, Законом покладено на роботодавця зобов’язання щодо забезпечення безпечних і 
нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника. 

Законом внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України 
«Про охорону праці». 

 
 

Законопроект, що встановлює ознаки трудових відносин 
 
09.02.2021 р. у ВР зареєстрований законопроект № 5054 «Про внесення змін до Кодексу 

законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності». 
Цим законопроектом запропоновано врегулювати на законодавчому рівні принцип 

презумпції наявності трудових відносин. Це пов’язано з тим, що особа, яка виконує роботу, що за 
всіма ознаками здійснюється в межах трудових відносин, не забезпечується необхідним 
соціальним пакетом (зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій, 
гарантій спрямованих на охорону материнства та ін.). 

В законопроекті № 5054 зазначені такі ознаки наявності трудових відносин: 

Конкуруємо інтелектом 

Антон Просвіряков 

https://www.kadrovik.ua/novyny/pryynyato-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-shchodo-udoskonalennya
https://www.kadrovik.ua/novyny/pryynyato-zakon-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-shchodo-udoskonalennya


Тетяна Поета 

Особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за 
дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи. 

Здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не 
передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний 
період часу. 

Виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої 
виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього 
трудового розпорядку. 

Організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, 
інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої 
виконується робота. 

Систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій та/або 
натуральній формі. 

Встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та 
часу відпочинку. 

Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, 
особою, в інтересах якої виконується робота. 

 
 

Компенсація втрати частини доходів у зв’язку 
з порушенням строків їх виплати 

 
Законом «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію 

громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 
виплати»  № 1214-ІХ,  який Верховна Рада ухвалила 4  лютого 2021  року 
встановлено вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення 
строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація. 
Зокрема, до пенсій, соціальних виплат, стипендій та зарплат додано такі 
види доходів, як сума індексації грошових доходів громадян; суми 
відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я; кошти, що виплачуються особам, які мають право 
на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. 

Також уточнено положення Закону України «Про компенсацію 
громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 
виплати» стосовно джерел виплати компенсації у зв’язку зі створенням 
Фонду соціального страхування України. 

 
 

Реєстрація нерезидента як платника податку на прибуток 
 
19 лютого 2021 року на загальнодоступному інформаційному ресурсі (ЗІР) ДПС України 

опубліковано інформацію щодо реєстрації нерезидентів як платників податку на прибуток з 
відповідями на актуальні запитання. 

 
Запитання Відповідь 
 
Чи виникнуть проблеми із застосуванням 
положень Податкового кодексу України, які 
розглядають постійне представництво як 
окремого платника податку на прибуток 
підприємств, у зв'язку зі скасуванням 
відповідної реєстрації для постійного 
представництва?  

 
Ні. Проблем із реєстрацією не виникає. 
Іноземні компанії вже реєструються як 
платники податку на прибуток.  
Для взяття на облік та реєстрації платником 
податку на прибуток іноземна компанія 
подає до контролюючого органу заяву за 
формою № 1-ОПП (із зазначенням підстав 
для взяття на облік).  До такої заяви 



додаються документи, перелік яких 
визначений у пункті 64.5 статті 64 Кодексу. 
Всім іноземним компаніям при взятті на 
облік в контролюючих органах надається 
податковий номер, яким є реєстраційний 
(обліковий) 9 - значний номер. Іноземній 
компанії видається довідка про взяття на 
облік за формою N 34- ОПП.  

 
Як дотримуватися нових правил за відсутності 
нового порядку реєстрації нерезидентів як 
платників ПнПП?  

 
Наказ Міністерства фінансів України від 
08.02.2021 № 62 «Про затвердження Змін до 
Порядку обліку платників податків і зборів» 
- на державній реєстрації в Мінюсті. 
Водночас Кодексом прямо визначені і 
підстави, і перелік документів, які 
подаються для взяття на облік. Тому до 
набрання чинності змінами слід керуватися 
нормами пункту 64.5 статті 64 Кодексу і 
Порядком обліку платників податків і зборів 
в частині, яка не суперечить Кодексу.  

 
Чи повинні нерезиденти, діяльність яких в 
Україні не створює постійне представництво, 
реєструватися платниками податку на 
прибуток підприємств?  

 
Ні  

 
Чи буде нерезидент як новий платник податку 
на прибуток підприємств вважатися 
правонаступником його постійного 
представництва щодо податкових активів та 
зобов'язань, сформованих у попередніх звітних 
періодах?  

 
Так  

 
Чи призводить зняття з обліку постійного 
представництва як платника податку на 
прибуток і відповідна реєстрація відповідного 
нерезидента до проведення податкової 
перевірки такого представництва та/або 
нерезидента?  

 
Ні  

 
Чи повинен нерезидент, зареєстрований 
платником податку на прибуток підприємств, 
готувати окрему фінансову звітність для цілей 
цього податку, окрім фінансової звітності його 
постійного представництва?  

 
Ні  

 
Якщо постійне представництво нерезидента 
подавало квартальну звітність з податку на 

 
Так  



прибуток підприємств у 2020 році, чи повинен 
такий нерезидент продовжувати подавати 
квартальну звітність у 2021 році, якщо річний 
дохід постійного представництва за 2020 рік 
перевищує 40 млн гривень?  

 
 

У 1 кварталі 2021 року вперше подається оновлена декларація 
на прибуток (оновлено додатки РІ, ПН та АМ) 

 
Зміни у податку на прибуток наступні: 
- у 2021 році річний звітний період може бути застосований платниками податку, у яких 

річний дохід не перевищує 40 млн грн (раніше було 20 млн грн); 
- розширено поняття дивідендів. Серед платежів, які прирівняні до дивідендів - платежі у 

негрошовій формі, що здійснюються юрособою на користь засновника: операції з 
нерезидентами: платежі за цінні папери понад суму принципу “витягнутої руки”, вартість 
переданих товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях, заниження вартості товарів 
(робіт, послуг) при передачі їх нерезиденту у порівнянні з ціною “витягнутої руки”, виплати 
юрособою на користь засновника у зв’язку зі  зменшенням статутного капіталу (див. пп. 14.1.49 
ПКУ, пп. “а”, “в”, “г” пп. 39.2.1.1 ПКУ).  

Як зазначено вище, вперше оновлена декларація подається з І кварталу 2021 року; якщо 
операція не має ділової мети, то податківці можуть вимагати збільшення фінрезультату на всю 
суму операції. Поняття ділової мети використовується щодо контрольованих операцій, операцій 
з купівлі-продажу товарів з нерезидентами, які знаходяться в офшорах, операції нарахування 
роялті. 

Впровадження норм про контрольовані іноземні компанії з Закону № 466 перенесли на 
2022 рік. 
 
 

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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