
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

ДПС оновила План-графік проведення документальних планових 
перевірок платників податків на 2021 рік 

 
Станом на 23.04.2021, у новій редакції викладено: 
- Розділ І "Документальні планові перевірки платників податків - 

юридичних осіб"; 
- Розділ ІІ "Документальні планові перевірки фінансових установ, 

постійних представництв та представництв нерезидентів". 
 
З плану-графіку можна дізнатися чи запланована перевірка 

юридичної особи чи представництва. 
 
 
 
 

 
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 839 

«Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про 
участь у міжнародній групі компаній» (далі – Наказ № 839) 

 
Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення) подається 

платниками податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, визначені п. 39.2 
ст. 39 Податкового кодексу України, засобами електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні 
документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 
року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.  

Повідомлення подається до 01 жовтня року, що настає за звітним. Якщо останній день 
строку подання Повідомлення припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем 
строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем; 

 
 

Набрав чинності накази Міністерства фінансів України від 08.02.2021 № 62 
«Про затвердження Змін до Порядку обліку платників 

податків і зборів» (далі – Наказ № 62) 
 
Згідно з наказом внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 (далі – 
Порядок № 1588),  

Анжеліка Вахницька 

https://ips.ligazakon.net/document/view/DPA2087Z?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/view/DPA2087Z?an=2


зокрема, передбачено з метою постановки на податковий облік нерезидетів (іноземних 
юридичних компаній, організацій) подання до контролюючих органів Заяви нерезидента (для 
іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою № 1-
ОПН (додаток 6 до Порядку № 1588).  

При цьому Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як 
платника податку на прибуток за формою № 1-РПП втратила чинність.  

Водночас, пунктом 2 Наказу № 62 встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні 
компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у 
тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності Наказом № 62 не перебувають 
на обліку в контролюючих органах, зобов’язані протягом двох місяців з дати набрання чинності 
зазначеним наказом подати до контролюючих органів для постановки їх на облік документи, 
визначені пунктами 4.2, 4.4 розділу IV Порядку № 1588. 
 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Моб.: +38 (067) 503 01 41 
Моб.: +38 (098) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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