
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Отримання ліцензій шляхом подання онлайн-заявки через «Дію» 
 
З 1 листопада 2021 Міністерством економіки України запроваджується 

експериментальний проект з переведення в електронний формат дозвільно-ліцензійних 
процедур. Передбачається, що експеримент триватиме до 31 жовтня 2023 
року. Після його завершення планується  внесення до Верховної Ради 
України проекту Закону щодо спрощення умов надання ліцензій. 

У межах реалізації експериментального проекту «Е-дозвіл» для 
отримання однієї з 13 найпопулярніших ліцензій бізнесу достатньо буде 
подати онлайн-заявку через «Дію».  

Причому зробити це можна без черг та зайвих документів. 
Для участі в експериментальному проекті були відібрані топ-13 за 

популярністю ліцензій: 
роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин); 
роздрібна торгівля тютюновими виробами; 
роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах; 
оптова торгівля алкогольними напоями; 
оптова торгівля тютюновими виробами; 
оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; 
оптова торгівля пальним; 
зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової 

переробки); 
провадження туроператорської діяльності; 
провадження господарської діяльності з ветеринарної практики; 
провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; 
провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти; 
посередництво у працевлаштуванні за кордоном. 
Найближчим часом планується розширити перелік дозволів, що надаватимуться в 

електронному вигляді через «Дію». 
Реалізація проекту передбачає цифровізацію повного циклу процедур у сфері 

ліцензування та автоматичну видачу ліцензії, там де не передбачено додаткових перевірок 
документів при подачі заяви. 

Також за підприємцями зберігається право подавати  документи у паперовій формі. 
Таким чином, у бізнесу з'явиться право вибору способу подання заяви – в електронній формі чи 
паперовій. 

 
 

Анжеліка Вахницька 



НБУ розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб 
резидентів та нерезидентів для одноразового (спеціального) 

добровільного декларування 
 
З 01 вересня 2021 року фізичні особи резиденти та нерезиденти зможуть зараховувати 

кошти з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для одноразового 
(спеціального) добровільного декларування на поточні рахунки в іноземній та національній 
валюті.  

Такі зміни внесено з метою приведення нормативно-правової бази Національного банку у 
відповідність до Закону України від 15  липня 2021  року № 1539-ІХ "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (далі – Закон № 1539-ІХ).   

Крім того, НБУ удосконалює низку інших норм стосовно проведення деяких валютних 
операцій.  

Відповідні зміни затверджені Постановою Правління НБУ від 12 серпня 2021 року № 86 
"Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення 
окремих операцій в іноземній валюті". Вони набирають чинності з 01 вересня.   

Закон № 1539-ІХ набрав чинності з 21 липня 2021 року. Ним передбачається проведення 
одноразового (спеціального) добровільного декларування з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 
2022 року. 

Фізичні особи, які мають намір відповідно до норм цього Закону скористатися правом на 
одноразове (спеціальне) добровільне декларування (далі – декларанти), звертаються до банку 
для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному 
рахунку) та розміщення готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських 
металів (із фізичною поставкою). 

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів 
декларант має право: 

перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної 
особи, відкритий в банку України; 

зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок; 
подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний 

рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб. 
 
 

20 серпня 2021 року Мінфін України затвердив Узагальнюючі 
Податкові консультації (УПК) з питань ціноутворення та 

оподаткування доходів нерезидентів 
 
Зокрема, Наказом № 480 затверджено УПК з питань оподаткування доходів нерезидентів, 

що прирівнюються до дивідендів. 
Цим УПК надані роз’яснення щодо застосування нових правил оподаткування доходів 

нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів в частині застосування вимог ПКУ, а саме: 
- визначення об’єкта та бази оподаткування для податку на доходи нерезидента у 

контрольованих операціях відповідно до абзаців 4 – 6 пп.14.1.19 п. 14.1 ст. 14 ПКУ; 
- наведено розрахунок суми податку на доходи нерезидента з доходів, що прирівнюються 

ПКУ до дивідендів «конструктивних дивідендів». 
Також, в УПК надані пояснення щодо: 
- особливостей застосування формули розрахунку (пп.141.4.2. п. 141.4 ст. 141 ПКУ), 

правила розрахунку податкових зобов’язань в тих випадках, коли за відповідними Конвенціями 
про уникнення подвійного оподаткування визначаються максимальні ставки податку, які 
можуть бути утримані/сплачені з доходу нерезидента; 

- порядку застування Конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованих операціях; 
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- порядку застосування Конвенцій до процентів та роялті, що виплачуються у 
контрольованій операції та прирівнюються ПКУ до дивідендів; 

- роз’яснені особливості застосування до платежів, прирівняних до дивідендів, вимог п. 
103.2 ст. 103 ПКУ щодо підтвердження наявності у нерезидента статусу бенефіціарного власника 
доходу та щодо аналізу головної мети операції; 

- наведено розрахунок податкових зобов’язань щодо процентів а роялті, що були 
виплачені нерезиденту та з яких податок на доходи нерезидента було утримано раніше, ніж 
встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»; 

- надано пояснення щодо вимог до здійснення податкового контролю за оподаткуванням 
доходів, прирівняних до дивідендів. 

Наказом № 478 затверджено УПК  тимчасово зупинено перебіг строків надання платниками 
податків відповідей на запити контролюючих органів щодо надання документації з ТЦО. Зазначено, що 
призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не 
розповсюджується на подання документації з ТЦО. 
 

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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