ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Отримання ліцензій шляхом подання онлайн-заявки через «Дію»
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експеримента льний проект з переведення в електронний форма т дозвільно-ліцензійних
процедур. Передба ча ється, що експеримент трива тиме до 31 жовтня 2023
року. Після його за вершення пла нується внесення до Верховної Ра ди
України проекту Закону щодо спрощення умов надання ліцензій.
У межа х реа ліза ції експеримента льного проекту «Е-дозвіл» для
отрима ння однієї з 13 на йпопулярніших ліцензій бізнесу доста тньо буде
подати онлайн-заявку через «Дію».
Причому зробити це можна без черг та зайвих документів.
Для уча сті в експеримента льному проекті були відібра ні топ-13 за
популярністю ліцензій:
роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
роздрібна торгівля тютюновими виробами;
Анжеліка Вахницька
роздрібна торгівля рідина ми, що використовуються в електронних
сигаретах;
оптова торгівля алкогольними напоями;
оптова торгівля тютюновими виробами;
оптова торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
оптова торгівля пальним;
зберіга ння па льного (виключно для потреб вла сного спожива ння чи промислової
переробки);
провадження туроператорської діяльності;
провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
прова дження господа рської діяльності з обігу на ркотичних за собів, психотропних
речовин і прекурсорів;
провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти;
посередництво у працевлаштуванні за кордоном.
На йближчим ча сом пла нується розширити перелік дозволів, що на да ва тимуться в
електронному вигляді через «Дію».
Реа ліза ція проекту передба ча є цифровіза цію повного циклу процедур у сфері
ліцензува ння та а втома тичну вида чу ліцензії, та м де не передба чено дода ткових перевірок
документів при подачі заяви.
Та кож за підприємцями зберіга ється пра во пода ва ти документи у па перовій формі.
Таким чином, у бізнесу з'явиться право вибору способу подання заяви – в електронній формі чи
паперовій.

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 за ра ховува ти
кошти з поточних ра хунків зі спеціа льним режимом використа ння для однора зового
(спеціа льного) добровільного декла рува ння на поточні ра хунки в іноземній та на ціона льній
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 грома дян шляхом за прова дження добровільного декла рува ння фізичними особа ми
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" (далі – Закон № 1539-ІХ).
Крім того, НБУ удоскона лює низку інших норм стосовно проведення деяких ва лютних
операцій.
Відповідні зміни за тверджені Поста новою Пра вління НБУ від 12 серпня 2021 року № 86
"Про затвердження Змін до Положення про за ходи за хисту та визна чення 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 ра хунку із спеціа льним режимом використа ння (спеціа льному
ра хунку) та розміщення готівкових коштів у на ціона льній та іноземних ва люта х, ба нківських
металів (із фізичною поставкою).
Після підтвердження джерел походження грошових коштів, ба нківських мета лів
декларант має право:
перера хува ти грошові кошти, ба нківські мета ли на вла сний поточний ра хунок 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 на да ні роз’яснення щодо за стосува ння нових пра вил опода ткува ння доходів
нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів в частині застосування вимог ПКУ, а саме:
- визна чення об’єкта та ба зи опода ткува ння для пода тку 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 за стосува ння формули розра хунку (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 опода ткува ння визна ча ються ма ксима льні ста вки пода тку, які
можуть бути утримані/сплачені з доходу нерезидента;
- порядку застування Конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованих операціях;

- порядку за стосува ння Конвенцій до процентів та роялті, що випла чуються у
контрольованій операції та прирівнюються ПКУ до дивідендів;
- роз’яснені особливості за стосува ння до пла тежів, 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;
- на ведено розра хунок пода ткових зобов’яза нь щодо процентів а роялті, що були
випла чені нерезиденту та з яких пода ток на доходи нерезидента було утрима но ра ніше, ніж
встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»;
- надано пояснення щодо вимог до здійснення податкового контролю за оподаткуванням
доходів, прирівняних до дивідендів.
На ка зом № 478 за тверджено УПК тимча сово зупинено перебіг строків на да ння пла тника ми
податків відповідей на запити контролюючих органів щодо надання документації з ТЦО. Зазначено, що
призупинення строків на да ння відповідей на за пити ДПС на період дії ка ра нтину COVID-19 не
розповсюджується на подання документації з ТЦО.
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