
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Економічна сутність (еconomic substance) - опублікований проект кодексу БВО 
 
23 квітня 2019 року Міжнародне податкове управління Британських Віргінських островів 

(ITA) опублікувало проект Кодексу про економічну сутність (Кодексу). Кодекс є доповненням до 
Закону про економічну сутність (компанії і партнерства з обмеженою 
відповідальністю)  2018  роки (ESA)  і містить правила про те,  як можуть 
бути виконані вимоги про економічну суть,  і керівництво з тлумачення 
законодавства і того, як ITA буде виконувати свої зобов'язання. 

Ключові моменти, які слід зазначити з проекту Кодексу: 
• Підприємство буде розглядатися як таке, що здійснює відповідну 

діяльність на Британських Віргінських островах протягом будь-якого 
фінансового періоду, в якому вона отримує дохід від цієї діяльності. 
(Правило 3) 

• Керівництво по значенню «холдинговий бізнес» і «чистий 
акціонерний капітал» буде становити особливий інтерес. Право власності 
суб'єкта на будь-які інвестиції, крім участі в акціонерному капіталі, буде 
означати, що він не є чисто акціонерним товариством. (Пункт 60) 

• Рамки для початкових фінансових періодів як для нових 
компаній (заснованих з 1 січня 2019 року), так і для існуючих компаній 

(заснованих до 1  січня 2019  року),  у яких викладені основні вимоги.  Початковий фінансовий 
період для нових підприємств -  12  місяців з дати створення.  Для існуючих підприємств 
початковий фінансовий період - 12 місяців з 30 червня 2019 року. (Правила 14-18) 

• Бізнес в якості інвестиційного фонду не є релевантним видом діяльності. Інвестиційний 
фонд виходить за рамки вимог про економічну суть, якщо тільки він не займається відповідною 
діяльністю крім того, що є інвестиційним фондом. Очікуються подальші технічні вказівки щодо 
коштів від ЄС Кодексу про ведення групи, який очікується в середині 2019 року. (Пункт 18) 

• Суб'єкт, що надає кредит як «додаткову частину іншого виду бізнесу», не 
розглядатиметься як такий, що займається фінансуванням і лізингом (один з відповідних видів 
діяльності в рамках ESA).  Тільки в тому випадку,  якщо надання кредиту можна розглядати як 
самостійну підприємницьку діяльність, суб'єкт вважатиметься таким, який веде фінансовий і 
лізинговий бізнес. (Пункт 47) 

• Суб'єкти, які є власниками боргових зобов'язань або боргових інструментів для цілей 
інвестування, не розглядатимуться як такі, що займаються наданням кредитних коштів (і, отже, 
не пов'язані з фінансуванням і лізингом). (Пункт 48) 

ITA оголосило, що остаточний Кодекс буде випущений на початку травня після короткої 
освітньої кампанії і буде включати будь-які поправки, які вважатимуться  необхідними урядом 
Британських Віргінських островів. Зміни, внесені в проект до остаточної публікації в 
наступному місяці, швидше за все, будуть незначними. 

Конкуруємо інтелектом 



 
Застосування РРО при здійсненні розрахункових операцій з покупцями та 

замовниками за допомогою платіжних систем (інтернет-еквайринг) 
WAYFORPAY, LIQPAY, PORTMONE, FONDY та інших аналогічних 

 
Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України та законом 

України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг". 

Під час здійснення операцій з використанням електронних 
платіжних засобів у сфері електронної комерції та системах 
дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній 
формі документа за операцією з використанням електронного 
платіжного засобу за умови доставки його користувачу. 

Документи за операціями з використанням електронних 
платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть бути 
використані під час урегулювання спірних питань. 

Якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив 
товар, і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних 
карт за допомогою платіжних систем (інтернет- еквайринг) 
WAYFORPAY, LIQPAY, PORTMONE, FONDY та інших аналогічних, такі 
операції суб’єктом господарювання (продавцем) здійснюються із 
обов’язковим застосуванням РРО та видачею споживачу розрахункового 

документу встановленої форми (чек з РРО). 
У разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів 

із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку) застосування РРО є 
не обов’язковим, лист ДФС від 01.04.2019 р. № 1368/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

 
 

Затверджено порядок ведення реєстру екземплярів РРО 
 
19.04.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.02.2019 № 64 

«Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових 
операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій» 

 
 

Визначення резидентського статусу фізичної особи 
 
Визначення резидентського статусу фізичної особи є визначальним для з'ясування 

порядку оподаткування доходів такої особи. 
З метою оподаткування для визначення статусу резидента України платнику податку - 

фізичній особі слід керуватися положеннями пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 
України. 

Кодекс не містить норм щодо необхідності одержання нерезидентами будь-яких 
документів від контролюючих органів, що підтверджують статус резидента України, лист ДФС від 
17.04.2019 р. № 1630/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК. 

 
 

Порядок ведення обліку товарних запасів фізичною особою – підприємцем 
на загальній системі оподаткування 

 
Поняття "запаси", а також порядок їх обліку визначено Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 9 "Запаси", яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.99 N 246. 

Пунктом 2 ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 



Україні" передбачено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться 
підприємством. Отже, дія цього Закону  не поширюється на таку категорію суб'єктів 
господарювання, як фізичні особи - підприємці. 

Фізична особа - підприємець може за власним бажанням вести облік товарних запасів, 
зокрема з використанням Стандарту 9 "Запаси", лист ДФС від 28.02.2019 р. № 811/Д/99-99-13-
01-02-14/ІПК. 

 
 

Уточнення податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
за звітні податкові періоди у зв'язку із переходом на МСФЗ 

 
Податковим Кодексом України не передбачено різниць для коригування фінансового 

результату до оподаткування, пов'язаних з переходом платника податку з національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку на МСФЗ. 

Уточнення за звітні податкові періоди, що передують переходу на МСФЗ, здійснюється 
платником у разі виявлення помилок, зокрема у фінансовій звітності, що призвели до 
заниження/завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток,  лист Офісу ВПП ДФС від 
12.04.2019 р. № 1574/ІПК/28-10-27-01-11. 

 
 

Використання у господарській діяльності документів в електронній формі, форма 
та порядок запиту контролюючими органами електронних документів для 
перевірки, формат електронного підпису, який повинен використовувати 
платник податків для підписання електронних документів, та визначення 

всіх учасників господарської діяльності, які мають право підписувати 
електронні документи, як електронним підписом так і власноруч 

 
Платник податків має право використовувати у своїй господарській діяльності документи 

в електронній формі, за умови дотримання вимог Закону України "Про електронні документи та 
електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги", якими 
регулюються відносини, пов’язані з електронним документообігом та використанням 
електронних документів. 

Обов’язок щодо надання електронних документів стосується лише великих платників 
податків - юридичних осіб або постійних представництв нерезидента на території України, у 
яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) 
квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним 
курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, 
платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено 
на контролюючі органи, за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйона євро, 
визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий 
період, у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує 
еквівалент 500 тисяч євро (пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших 
показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших 
документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів в електронному вигляді, 
зобов’язані під час проведення перевірки надати посадовим особам контролюючого органу на їх 
вимогу копії документів, що належать до предмета такої перевірки. 

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання 
електронного документа на папері, яке засвідчене.  

Щодо формату електронного підпису, який повинен використовувати платник податків 
для підписання електронних документів та визначення всіх учасників господарської діяльності, 
що мають право підписувати електронні документі, як електронним підписом так і власноруч, 
кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та 



має презумпцію його відповідності власноручному підпису,  лист ДФС від 08.04.2019 р. № 
1496/6/99-99-14-03-03-15/ІПК). 

 
 
Щодо обов'язкової наявності товаро-транспортної накладної для підтвердження 

реальності господарської операції та права на податковий кредит з ПДВ 
 
Складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-транспортна накладна: 
-підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів; 
-є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської 

операції з поставки товарів. 
У разі отримання товару в інший спосіб, для підтвердження факту реальності здійснення 

господарської операції у платника податків повинні бути наявні інші первинні документи, що 
свідчать про транспортування товару до місця призначення. 

Щодо права платника податків на податковий кредит, суми ПДВ відносяться до складу 
податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених і зареєстрованих в ЄРПН 
особою (платником ПДВ), яка постачає товари/послуги, на особу, якій постачаються такі 
товари/послуги, за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено 
перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде 
здійснено у майбутніх звітних (податкових) періодах, лист ДФС від 17.04.2019 р. № 1637/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК. 

 
 

Посилено нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням 
касових операцій банками в Україні 

 
НБУ посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових 

операцій банками в Україні. Відповідні зміни були внесені  постановою Правління НБУ від 18 
квітня 2019 року № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення 
касових операцій банками в Україні", яка набуває чинності з 03 червня 
2019 року. 

 Відтепер, банки мають вживати заходів для вивчення клієнтів-
суб’єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого 
здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити 
підозри відносно фіктивності таких операцій. З урахуванням ризик-
орієнтованого підходу банки мають запитувати від клієнта підтвердні 
документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. До таких 
документів віднесені: закупівельний акт; закупівельна відомість; 
податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний 
договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання 
та інш. 

 Цією ж постановою уточнено порядок застосування електронного підпису та електронної 
печатки у банківській системі України під час здійснення касових операцій. 

 Також врегульовано окремі норми організації касової роботи банків щодо роботи з 
підробленими та  сумнівними банкнотами. 

 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
02098, м. Київ 

Вул. Дніпровська набережна, 3 
Тел.: +38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067) 501 01 41 

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