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ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Змінення підстав для проведення документальних
позапланових перевірок
За коном Укра їни від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Пода ткового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у пода тковому за конода встві»
(далі – Закон № 466) змінено підстави для проведення документальних
поза пла нових перевірок. Зокрема з 23.05.2020 року підста ва ми для
проведення документальної позапланової перевірки є
- непода ння пла тником пода тків в уста новлений за коном термін
податкової декларації, розрахунків, звітності для пода ткового контролю
за тра нсфертним ціноутворенням відповідно до п. 39.4 ст. 39 ПКУ, якщо
їх пода ння передба чено за коном. Це надасть можливість організувати
такі перевірки у разі неподання платником податків звітності для
податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.
- отрима ння інформа ції, що свідчить про ведення нерезидентом
Анжеліка Вахницька
господа рської діяльності через постійне предста вництво на території
України без взяття на пода тковий облік. Ця норма запроваджена з метою податкового
контролю, у тому числі контролю за постановкою на облік представництв нерезидентів.
З 23.05.2020 року з ПКУ виключено норму, згідно якої документа льна поза пла нова
перевірка проводила сь контролюючим орга ном на підста ві отрима ного судового рішення
(слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ними відповідно до закону.
З 01.07.2020 року підста вою для проведення документа льної поза пла нової перевірки є
отримання контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або
документа льної поза пла нової перевірки інформа ції та /а бо документів від іноземних
держа вних орга нів, які стосуються пита нь, що були охоплені під ча с попередніх перевірок
пла тника пода тків та свідча ть про порушення пла тником пода тків пода ткового, ва лютного та
іншого за конода вства , контроль за яким покла дено на контролюючі орга ни. Та ка перевірка
проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки. Така
норма надає можливість контролюючому органу повернутися у вже перевірений період у
випадку отримання від іноземних державних органів інформації, яка свідчить про наявність
порушень та дозволить підвищити ефективність організації перевірок з питання
оподаткування дох одів нерезидентів, отриманих на території України (особливо це
стосується вивчення цього питання під час планових перевірок).
З 01.01.2021 року документа льна поза пла нова перевірка може бути проведена у ра зі,
якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення
до акту перевірки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 ПКУ, або скаргу на прийняте за
її результа та ми пода ткове повідомлення-рішення, в яких вима га ється повний а бо ча стковий

перегляд результа тів відповідної перевірки а бо ска сува ння прийнятого за її результа та ми
податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях)
посила ється на обста вини, що не були досліджені під ча с перевірки, та об'єктивний їх розгляд
неможливий без проведення перевірки. Та ка перевірка проводиться виключно з пита нь, що
стали предметом оскарження.
При цьому, запроваджено зміни щодо врегулювання процедури видання контролюючими
орга на ми на ка зів при орга ніза ції перевірки на цій підста ві, а са ме, на ка з про проведення
документальної позапланової перевірки із зазначених підстав видається:
у ра зі розгляду за перечення до а кта перевірки, - контролюючим орга ном, який
проводив перевірку;
під ча с проведення процедури а дміністра тивного оска рження – контролюючим
орга ном вищого рівня, який розгляда є ска ргу пла тника пода тків. На підста ві на ка зу
контролюючим, якому доручено здійснення перевірки, дода тково вида ється на ка з у порядку,
передбаченому пунктом 81.1 ст. 81 ПКУ.
Звіт про контрольовані операції
Норма ми п.п. «а » п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ вста новлено, що
контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати
на об’єкт опода ткува ння пода тком на прибуток підприємств пла тника пода тків, зокрема
господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами - нерезидентами, в тому числі у
випадках, визначених п.п. 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.
Відповідно до п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ господа рські опера ції,
передбачені пп 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним
представництвом в Україні) і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визна ються
контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
- річний дохід пла тника пода тків від будь-якої діяльності, визна чений за пра вила ми
бухга лтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вира хува нням непрямих
податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
- обсяг та ких господа рських опера цій пла тника пода тків з кожним контра гентом,
визна чений за пра вила ми бухга лтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за
вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Господа рські опера ції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним
предста вництвом в Укра їні, визна ються контрольова ними, якщо обсяг та ких господа рських
опера цій, визна чений за пра вила ми бухга лтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень
(за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Для розра хунку ва ртісного критерію контрольова них опера цій з пов’яза ними особа ми –
нерезидента ми ма ють вра ховува тись періоди пода ткового (звітного) року, в яких нерезидент
перебував у статусі пов’язаної особи з платником податку, за умови відсутності інших критеріїв,
визначених у підпунктах «б» – «ґ» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.
Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
Пла тники пода тків, які у звітному році здійснюва ли контрольова ні опера ції, ра зом із
звітом про контрольова ні опера ції зобов'яза ні пода ти до Держа вної пода ткової служби
повідомлення про участь у Групі. Таке повідомлення подається до 1 жовтня року, що настає за
звітним, в електронному вигляді за окремою формою (буде затверджено Мінфіном).
Повідомлення має містити таку інформацію :
- да ні щодо ма теринської компа нії Групи, до якої входить пла тник пода тків (зокрема її
назву, державу резидентства та адресу, реєстраційний номер);

- да ту за кінчення фіна нсового року відповідно до внутрішніх положень ма теринської
компанії Групи;
- інформа цію щодо розміру сукупного консолідова ного доходу Групи за фіна нсовий рік,
що передує звітному;
- дані щодо юридичної особи, яка уповноважена на подання звіту у розрізі країн Групи,
або інформацію про те, що Група не зобов’язана подавати такий звіт.
Та ке повідомлення ма є бути пода но вперше за 2020 звітний рік (не пізніше 1 жовтня
2021 року).
За непода ння повідомлення про уча сть у Групі а бо на да ння у ньому недостовірної
інформації, передбачено штраф у 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (для 2020 звітного року це складе
105 100 грн).
Платники ПДВ звітуватимуть раз на місяць
З метою спрощення а дмініструва ння ПДВ, за стосува ння єдиного підходу до формува ння
показників звітності та їх відображення в інформаційних системах ДПС для податкової звітності
з ПДВ За коном № 466 ска совується ква рта льний звітний період, який за стосовува вся
пла тника ми єдиного пода тку та за прова джується єдиний для всіх ка тегорій пла тників звітний
період – місяць. Останнім квартальним звітним періодом буде ІІ-й квартал 2020 року (останній
день подання такої звітності – 10 серпня 2020 року). Починаючи з 1 липня 2020 року всі без
виключення пла тники пода тку, в тому числі і ті, що перебува ють на спрощеній системі
оподаткування, будуть подавати податкову декларацію щомісячно.
Уряд підтримав запровадження е-резидентства в Україні
Е-резидентство – проєкт Міністерства цифрової тра нсформа ції. Він призва ний зробити
Україну більш привабливою країною для іноземців. Це – особливий статус
іноземного грома дянина в Укра їні, що відкрива є йому доступ до
інформа ційно-консульта ційних сервісів, спрощує процедури отрима ння
а дміністра тивних послуг і укла да ння цивільно-пра вових угод, а та кож
на да є йому можливість диста нційно за сновува ти та прова дити бізнес в
Україні.
Проєкт створюється на са мперед для предста вників креа тивної
індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг.
Завдяки е-резидентству іноземці отримуватимуть онлайн:
▪ український кваліфікований електронний підпис
▪ реєстраційний номер облікової картки платника податків
▪ можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку
Антон Просвіряков
▪ спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні
Згідно поста нови, Міністерство цифрової тра нсформа ції: протягом двох місяців ма є
подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо прийняття актів,
необхідних для запровадження експерименту.
РРО в смартфоні тестово запрацює з 1 серпня
Міністерство фіна нсів Укра їни спільно з ДПС за вершують підготовку до за пуску
безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО (реєстратор розрахункових операцій),
який уже найближчим часом розпочне роботу в тестовому режимі.

Протягом місяця предста вники бізнесу ма тимуть можливість озна йомитись з
функціона лом дода тку в Електронному ка бінеті, протестува ти його та на да ти пропозиції щодо
його вдосконалення.
Вже з 1 серпня 2020 року продукт буде доступний для повноцінного використа ння для
всіх бажаючих на безоплатній основі.
За втрату первинних документів ФОП - штраф 1020 грн
ФОП - пла тники єдиного пода тку I - III груп зобов'яза ні за безпечити зберіга ння
первинних документів, на
підста ві яких за повнюва лися да ні Книги обліку, що
використовува лися для скла да ння пода ткової декла ра ції, а бо інші первинні документи, які
використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам - у разі їх
сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової
декларації платника єдиного податку - ФОП або іншої податкової звітності, для складення якої
вони використовуються, а у ра зі ліквіда ції пла тника пода тків документи за період його
діяльності не менш як 1095 днів, що передува ли да ті його ліквіда ції, які зберіга лися в орга ні
ДПС, в установленому законодавством порядку передаються органом ДПС до архіву.
Неза безпечення пла тником ЄП ФОП зберіга ння первинних документів, облікових та
інших регістрів, бухга лтерської та ста тистичної звітності, інших документів з пита нь
обчислення і сплати податків та зборів - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020
гривень.
Ті самі дії, вчинені платником ЄП ФОП, до якого протягом року було застосовано штраф за
таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.
Уряд ухва лив поста нову, яка да є зелене світло проекту е-резидентства . З 1 липня
розпочинається експеримент із реалізації та запровадження е-резиденства.
Поняття «ділова мета» та «економічний ефект»
23 тра вня 2020 року на був За кон Укра їни «Про внесення змін до Пода ткового кодексу
Укра їни щодо вдоскона лення а дмініструва ння пода тків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у пода тковому за конода встві» № 466-IX (да лі – За кон №466), яким внесено
зміни до Пода ткового кодексу Укра їни (да лі – ПКУ), зокрема , розкрите поняття економічного
ефекту та вказано ознаки операції з нерезидентом, що не має ділової мети.
Розумна економічна причина (ділова мета ) - причина, яка може бути наявна лише за
умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської
діяльності.
Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або
їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому (абзаци
1-2 підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Для цілей опода ткува ння ПКУ на водить невиключний перелік озна к опера ції з
нерезидентом, що не має ділової мети:
- неспла та (неповна спла та ) суми пода тків та /а бо зменшення обсягу опода тковува ного
прибутку платника податків;
- у зіста вних умова х особа не була б готова придба ти (прода ти) та кі роботи (послуги),
нема теріа льні а ктиви, інші предмети господа рських опера цій, відмінні від това рів, у
непов’язаних осіб.
Введення невиключного переліку озна к для визна чення відсутності ділової мети у
опера ції з нерезидентом створює поле для зловжива нь зі сторони контролюючого орга ном і
можливість корупційних дій, оскільки фа ктично пода тковий орга н на вла сний розсуд буде
вирішува ти як оцінюва ти опера цію. Пла тник ж пода тків за лиша ється за хища ти свою позицію
про на явність ділової в а дміністра тивному а бо судовому порядку, що вима га тиме зна чних

часових та фінансових ресурсів, при цьому відсутність вичерпного переліку ознак операції без
ділової мети робить перспективи такого захисту невизначеними.
В ра зі відсутності ділової мети у опера ції з нерезидентом - фіна нсовий результа т
податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат, понесених платником податків при
здійсненні такої операції. Якщо платник збільшує фінансовий результат до оподаткування на
ва ртість вищеза зна чених витра т, то він може не за стосовува ти інші коригува ння зі ста тті 140
ПКУ. Важливо пам'ятати, що вимога наявності ділової мети застосовуються тільки до операцій з
нерезидентами.
Таким чином, якщо операція з нерезидентом не матиме ділової мети, платник податків не
зможе цю опера цію віднести до витра т. Це слугува тиме причиною збільшення ба зи
оподаткування і суми податку на прибуток для такого платника податку.
Обов’язок доведення відсутності ділової мети покла да ється на контролюючий орга н
(підпункт 140.5.15 пункту 140.5 ста тті 140 ПКУ). За кріплення цього обов’язку не на да є
дода ткового за хисту від дій пода ткового орга ну, оскільки і до цього існува ло дві норми, які
покликані захищати платника податку, а саме:
- презумпція пра вомірності рішень пла тника пода тку в ра зі, якщо норма за кону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів
чи різних норма тивно-пра вових а ктів припуска ють неоднозна чне (множинне) тра ктува ння
прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (підпункт 4.1.4
пункту 4.1 статті 4);
- в а дміністра тивних спра ва х про протипра вність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта
вла дних повнова жень обов’язок щодо дока зува ння пра вомірності свого рішення, дії чи
бездіяльності покла да ється на відповіда ча (ча стина 2 ста тті 77 Кодексу а дміністра тивного
судочинства Укра їни). Іншими слова ми, при оска рженні дій пода ткового орга ну тяга р
доказування покладається на нього.
Вимога на явності ділової мети тепер за стосовується та кож до документа ції з
тра нсфертного ціноутворення, а са ме - опис опера цій з придба ння робіт (послуг),
нема теріа льних а ктивів, інших предметів господа рських опера цій, відмінних від това рів, ма є
містити обґрунтува ння економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в
результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання (абзац 2
підпункту «е» підпункту 39.4.6 пункту 39.3 статті 39 ПКУ).
Відсутність ділової мети у операціях з нерезидентами виключає можливість використання
пільгових ста вок за угода ми про уникнення подвійного опода ткува ння, оскільки пода ткові
вигоди у вигляді звільнення від опода ткува ння а бо за стосува ння пониженої ста вки пода тку,
передба чені міжна родним договором, не на да ються стосовно відповідного виду доходу а бо
прибутку, якщо головною або переважною метою здійснення відповідної господарської операції
нерезидента з резидентом Укра їни було безпосереднє а бо опосередкова не отрима ння перева г,
які на да ються міжна родним договором у вигляді звільнення від опода ткува ння а бо
застосування пониженої ставки податку. Ця норма не застосовується, якщо буде встановлено, що
отрима ння та ких перева г відповіда є об’єкту та цілям міжна родного договору Укра їни. У ра зі
якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
вста новлені інші пра вила , ніж передба чені цим пунктом, за стосовуються відповідні пра вила
міжна родного договору. (а бза ц 3 пункту 103.2 ста тті 103 ПКУ). Введення да ного положення в
ПКУ є імплемента цією ста тті 7, що містить положення про тест ділової цілі, ба га тосторонньої
конвенції про викона ння за ходів, які стосуються угод про опода ткува ння, з метою протидії
розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI-конвенція),
яка ратифікована Україною ще в 2019 році.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що у зв’язку з набуттям чинності
Законом №466:
- поняття ділової мети не зазнало змін, але, у зв’язку з розкриттям поняття економічного
ефекту, стало більш чітким та зрозумілим;
- на за конода вчому рівні за кріплено невиключний перелік озна к, за якими опера ція з
нерезидентом вва жа тиметься та кою, що не ма є ділової мети. Відсутність виключного переліку

озна к на да є можливість пода тковому орга ну суб’єктивно оцінюва ти опера цію, що не гра є на
користь платника податків, оскільки несе загрозу збільшення суми податку на прибуток.
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