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ПДВ на електронні послуги, що надаються нерезидентами 
 

З 02 липня 2021 року набули чинності зміни, внесені до ПКУ, зокрема в частині 
оподаткування електронних послуг, що надаються нерезидентами, за винятком окремих змін, 

набрання чинності яких з 01 січня 2022 року. Зміни внесені Законом 
України від 03 червня 2021 року № 1525-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, 
отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або 
розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування 
податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами 
електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон). 

Закон № 1525-ІХ зобов’язує іноземні компанії, які постачають 
резидентам України електронні послуги, зареєструватися платниками ПДВ 
за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо 
загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищуватиме 1 
мільйон гривень на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в 

електронній формі державною або англійською мовою. 
Вказаним Законом, зокрема: 
- виключено норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за 

виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 
відсотків суми таких виплат за власний рахунок; 

- визначено, що датою оформлення документів, які засвідчують факт постачання послуг 
складених в електронній формі, вважається дата складення такого електронного документа; 

- визначено перелік електронних послуг; 
- звільнено від оподаткування ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання 

доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг; 
- включено нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ; 
- встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C); 
- встановлено  форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення 

нерезиденту та скарги на таке рішення; 
- встановлено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-

нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально 
розробленому веб-порталі; 

- визначено правила податкового обліку з ПДВ для нерезидентів, що надають фізичним 
особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України; 

- звільнено від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні; 
- передбачено сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті. 
Окрім того, з 01 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями 

послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном. 

Анжеліка Вахницька 



Від сплати ПДВ, зокрема, звільнені операції з постачання послуг з дистанційного 
навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між 
викладачем і слухачем. Також від ПДВ звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом 
доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє 
проведення та надання не потребує участі людини. 

 
 

Уточнення визначення лізингової та орендної операції 
 
25 липня набрав чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції» (далі – 
Закон). 

Так, у відповідності до Закону, під лізинговою операцією розуміється передача основних 
засобів фізичним та юридичним особам не лише в користування, а й у володіння. Оренда житла 
з викупом, оренда земельних ділянок та оренда будівель, зокрема житлових приміщень, не 
вважатимуться різновидами лізингових операцій. 

Згідно з Законом, до операцій фінансового лізингу відноситимуться лише господарські 
операції, у яких лізингодавцем є юридична особа. Для договорів лізингу, укладених до набрання 
чинності цим документом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що 
виникли після набрання ним чинності.  

 
 

Нова форма трудових договорів про надомну або дистанційну роботу 
 
23.07.2021 Наказом Мінекономіки № 913-21 «Про затвердження типових форм трудових 

договорів про надомну та дистанційну роботу», затверджено дві типові форми трудового 
договору про надомну роботу та про дистанційну роботу.  

У відповідності до Наказу трудовий договір укладається у письмовій формі. Додержання 
письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) 
роботу (п. 6-1 ч. 1 ст. 24 КЗпП). 

У відповідності до ст. 60-1КЗпП, надомна робота – це форма організації праці, за якої 
робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним 
приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних 
виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, 
необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, 
передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями 
власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. 

Дистанційна робота регулюється ст. 60-2 КЗпП у відповідності до якої, це форма 
організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи 
територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором 
працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
 

Скасування вимоги на купівлю іноземної валюти під зобов’язання 
 
Із 20  липня цього року юридичній особі або ФОП під зобов’язання можна купувати 100  

тис. євро (в еквіваленті) протягом одного дня та здійснювати валютні операції з купівлі 
безготівкової інвалюти без підтвердження наявності підстав/зобов’язань для їх проведення на 
загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100 000 євро (еквівалент цієї суми в іншій 
інвалюті за офіційним курсом гривні до інвалют, установленим НБУ на дату операції). 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n1532
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n1532


Добровільне одноразове декларування доходів фізичних осіб, отриманих 
за будь – якій податковий період до 01 січня 2021 року 

 
З 21 липня 2021 року набрав чинності Закон України № 1539-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів 
та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового 
(спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету» щодо проведення одноразового добровільного декларування 
активів. Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного 
декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 
2022 року (далі Закон № 1539).  

Законом № 1539 доповнено розділ ХХ ПКУ новим підрозділом 9-4 "Особливості 
застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб". 
Згідно з п. 6 цього підрозділу, фізична особа/декларант, яка хоче скористатися таким 
декларуванням, має право добровільно подати до ДПСУ одноразову (спеціальну) добровільну 
декларацію. Форму її має встановити Мінфін *. 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це порядок добровільного 
декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за 
її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) нею за рахунок доходів, що 
підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були 
сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з 
питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та 
валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 
протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року. 

У декларації не потрібно вказувати інформацію про джерела походження задекларованих 
активів. 

Подання декларації передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) 
добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ. 

Із задекларованих активів громадянин має сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних 
цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться 
(зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових 
установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної 
вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 
31 серпня 2022 року. 

І лише після сплати усіх необхідних зборів, держава гарантуватиме такому декларанту 
звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства, 
нерозголошення державними органами та їхніми посадовими особами відомостей, що містяться 
в одноразових добровільних деклараціях, без відповідного рішення суду. 

Компанія з подання одноразової (спеціальної) декларації проводиться з 1 вересня 2021 
року до 1 вересня 2022 року. 

 
* На офіційному вебсайті Міністерства фінансів України - 

https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485 розміщено проєкт наказу, яким планується 
затвердити: 

- форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації; 
- Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Порядок). 
Наказ розроблений відповідно до Закону № 1539. 
Згідно з проєктом Порядку, одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається 

безпосередньо декларантом до ДПС України в електронній формі з урахуванням вимог, 
встановлених розділом ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та особливостей, 
встановлених новим підрозділом 94 розділу ХХ ПКУ. 

 
 

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1059471.html
https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485


Електронні публічні послуги 
 
ВР України прийнято Закон «Про особливості надання електронних публічних послуг» 

(проект Закону зареєстровано за № 5495) у відповідності до якого визначаються правові засади 
реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання 
електронних публічних послуг, а також особливості їх надання. 

Законом введено нові терміни, такі як «електронна публічна послуга», «автоматичний 
режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», 
«система електронної взаємодії електронних ресурсів», «публічна послуга», інших термінів, 
пов’язаних з наданням (отриманням) електронних публічних послуг, а також встановлюються 
особливості їх надання. 

Законом, також, внесені зміни до Закону України «Про адміністративні послуги», 
необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній 
формі. 

Як позитивний приклад прийняття Закону № 5495 – можливість реєстрації бізнесу 
шляхом надання відповідної електронної заяви. 

Передбачається, що з прийняттям цього Закону е-послуга будь-яка адміністративна або 
інша публічна послуга надаватиметься громадянину або юридичній особі в електронній формі. 
Завдяки чому, громадяни матимуть змогу отримати послугу від держави (оформлення ліцензії, 
соціальної допомоги, особистого документу тощо) без особистого відвідування органів влади.   
Е-послуги надаватимуться через Інтернет, тож будуть доступні з дому чи офісу 24 години на добу 
та сім днів на тиждень. 
 

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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