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1 Проект

2
ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

3 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

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
4 Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:

5 I. Внести до Податкового кодексу України 
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 
№№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

I. Внести до Податкового кодексу України 
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 
№№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

6 1. У пункті 14.1 статті 14: 1. У пункті 14.1 статті 14:

7 1) підпункт 14.1.139 після абзацу 
дванадцятого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

1) підпункт 14.1.139 після абзацу 
дванадцятого доповнити п’ятьма абзацами 
такого змісту:

8 “д) нерезидент, який не має постійного -1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано “д) особа нерезидент, яка не має 
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народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

абзац другий підпункту 1 пункту 1 
викласти у такій редакції: 

“д) особа нерезидент, яка не має 
постійного представництва та постачає на 
митній території України фізичним особам, у 
тому числі фізичним особам - підприємцям, 
не зареєстрованим платниками податку на 
додану вартість, власні електронні послуги, у 
тому числі шляхом надання доступу до 
електронних послуг через електронний 
інтерфейс, надання технічних, 
організаційних, інформаційних та інших 
можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами від власного 
імені, але за дорученням надавача 
електронних послуг.

Положення цього абзацу не 
поширюється на нерезидентів:

які постачають електронні послуги за 
посередницькими договорами у разі, якщо 
у рахунках (квитанціях), наданих 
замовникам електронних послуг, 
визначено перелік таких електронних 
послуг та їх фактичного постачальника;

 які здійснюють виключно обробку 
платежів за електронні послуги і не беруть 
участь у наданні таких електронних 
послуг;

які постачають електронні послуги 
безпосередньо через своє постійне 
представництво в Україні”;
-2- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

представництва та постачає на митній 
території України фізичним особам власні 
електронні послуги, у тому числі шляхом 
надання доступу електронних послуг через 
електронний інтерфейс, надання технічних, 
організаційних, інформаційних та інших 
можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами”.

1) абзац другий підпункту 1 пункту 1 
викласти у такій редакції: 

постійного представництва та постачає на 
митній території України фізичним особам, у 
тому числі фізичним особам - підприємцям, 
не зареєстрованим платниками податку на 
додану вартість, електронні послуги, у тому 
числі шляхом надання доступу до 
електронних послуг через електронний 
інтерфейс, надання технічних, 
організаційних, інформаційних та інших 
можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями? 
та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами від власного 
імені, але за дорученням надавача 
електронних послуг.

Положення цього підпункту не 
поширюється на нерезидентів, які:

постачають електронні послуги за 
посередницькими договорами, у разі якщо 
у рахунках (квитанціях), наданих 
замовникам електронних послуг, 
визначено перелік таких електронних 
послуг та їх фактичного постачальника;

здійснюють виключно обробку платежів 
за електронні послуги і не беруть участі у 
наданні таких електронних послуг;

постачають електронні послуги 
безпосередньо через своє постійне 
представництво в Україні”.
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“д) нерезидент, який не має постійного 
представництва та постачає на митній 
території України фізичним особам, у тому 
числі фізичним особам - підприємцям, не 
зареєстрованим платниками податку на 
додану вартість, власні електронні послуги, у 
тому числі шляхом надання доступу до 
електронних послуг через електронний 
інтерфейс, надання технічних, 
організаційних, інформаційних та інших 
можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами”;
-3- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Відхилено

1. У підпункті «д» підпункту 14.1.139 
пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 
України слова «для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
та/або постачає такі електронні послуги за 2 
посередницькими договорами» замінити 
словами «для встановлення прямих контактів 
та укладення угод між продавцем-
нерезидентом і покупцямифізичними 
особами.»
-4- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414) Відхилено

д) нерезидент, який не має постійного 
представництва та постачає на митній 
території України фізичним особам власні 
електронні послуги (крім послуг, які не є 
об’єктом оподаткування відповідно до 
розділу V цього Кодексу), у тому числі 
шляхом надання доступу електронних послуг 
через електронний інтерфейс, надання 
технічних, організаційних, інформаційних та 
інших можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
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та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами.

Обгрунтування: Деякі операції та послуги 
не є об'єктом ПДВ в Україні, відповідно 
нелогічно передбачати їх оподаткування, 
якщо вони здійснюються в формі е-послуг. 
-5- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено

У підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 
абзац д) викласти в такій редакції: 

"д) нерезидент, який не має постійного 
представництва та постачає на митній 
території України фізичним особам власні 
електронні послуги (крім послуг, які не є 
об’єктом оподаткування відповідно до 
розділу V цього Кодексу), у тому числі 
шляхом надання доступу електронних послуг 
через електронний інтерфейс, надання 
технічних, організаційних, інформаційних та 
інших можливостей, які здійснюються з 
використанням інформаційних технологій і 
систем, для встановлення контактів та 
укладення угод між продавцями і покупцями, 
та/або постачає такі електронні послуги за 
посередницькими договорами."

9 У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - 
шістнадцятий вважати відповідно абзацами 
чотирнадцяти - сімнадцятим;

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - 
шістнадцятий вважати відповідно абзацами 
вісімнадцятим - двадцять першим;

10 2) доповнити підпунктами 14.1. 563,  
14.1.1581 та 14.1.1582 такого змісту:

2) доповнити підпунктами 14.1.565, 
14.1.1581 та 14.1.1582 такого змісту:

-6- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано11 “14.1.563. Електронні  послуги – послуги, 
які постачаються через всесвітню 
інформаційну систему загального доступу, 
яка логічно зв’язана глобальним адресним 
простором та базується на Інтернет-
протоколі, визначеному міжнародними 
стандартами (далі - мережа "Інтернет"), 
автоматизовано, за допомогою інформаційних 
технологій та переважно без втручання 
людини.  До таких послуг, зокрема, але не 
виключно, належать:

2) абзац другий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції:

 “14.1. 563 Електронні послуги – послуги, 
які постачаються через мережу Інтернет, 
автоматизовано, за допомогою інформаційних 
технологій та переважно без втручання 
людини, у тому числі шляхом встановлення 
спеціального застосунку або додатку на 
смартфонах, планшетах, телевізійних 
приймачах та інших цифрових пристроях. До 

“14.1.565 Електронні послуги – послуги, 
які постачаються через мережу Інтернет, 
автоматизовано, за допомогою інформаційних 
технологій та переважно без втручання 
людини, у тому числі шляхом встановлення 
спеціального застосунку або додатку на 
смартфонах, планшетах, телевізійних 
приймачах чи інших цифрових пристроях. 
До таких послуг, зокрема, але не виключно, 
належать:
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таких послуг, зокрема, але не виключно, 
належать:”
-7- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Враховано редакційно

У підпункті 14.1.563 пункту 14.1 статті 14 
після слів «за допомогою інформаційних 
технологій та переважно без втручання 
людини» доповнити словами «зокрема у 
мобільних додатках.».
-8- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано частково

2. У підпункті 14.1.56³ пункту 14.1 статті 
14 Податкового кодексу України: 2.1. У 
визначенні терміну «електронні послуги» 
після слів «без втручання людини» доповнити 
словами та знаком «, у тому числі шляхом 
встановлення спеціального застосунку або 
додатку, ідентифікованого торгівельною 
маркою, у тому числі на смартфонах, 
планшетах, телевізійних приймачах та інших 
цифрових пристроях», а слова «До таких 
послуг, зокрема, але не виключно, належать» 
замінити словами «До таких послуг 
належать».
-9- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

1. у другому реченні абзацу другого 
підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту слова 
"зокрема, але не виключно" виключити;
-10- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

1. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо абзацу 
першого підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 
14 ПКУ) слова «зокрема, але не виключно» 
виключити.
-11- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано12 а) постачання зображень або текстів, в 

тому числі фотографій, електронних книжок 
та журналів; народні депутати України – члени 

Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

а) постачання електронних 
примірників, надання доступу до 
зображень, текстів та інформації, у тому 
числі, але не виключно, підписка на 
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абзац третій підпункту 2 пункту 1 замінити 
двома абзацами такого змісту:

а) постачання електронний примірників та 
надання доступу до зображень, текстів та 
інформації, у тому числі, але не виключно 
підписка на електронні газети, журнали, 
книги, доступ до або завантаження 
фотографій, графічних зображень 
відеоматеріалів;

б) надання доступу до баз даних, у тому 
числі, користування пошуковими системами 
та службами каталогів у мережі Інтернет;
-12- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

2. Абзац третій підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту «а» 
підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) виключити.

електронні газети, журнали, книги, 
надання доступу та/або завантаження 
фотографій, графічних зображень, 
відеоматеріалів;

б) надання доступу до баз даних, у тому 
числі користування пошуковими 
системами та службами каталогів у мережі 
Інтернет;

-13- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції:

“в) постачання електронних 
примірників (електронно-цифрової 
інформації) та/або надання доступу до 
аудіовізуальних творів, відео та аудіо 
творів на замовлення, ігор, включаючи 
постачання послуг з участі в таких іграх, 
постачання послуг доступу до телевізійних 
програм (каналів) чи їх пакетів, крім 
доступу до телевізійних програм одночасно 
з їх транслюванням через телевізійну 
мережу”;
-14- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Враховано редакційно

13 б) постачання аудіовізуальних творів, 
відео на замовлення, ігор, азартні ігри, 
включаючи постачання послуг з участі в таких 
іграх;

У підпункті б) після слів «постачання 
аудіовізуальних творів, відео на замовлення,» 

в) постачання електронних примірників 
(електронно-цифрової інформації) та/або 
надання доступу до аудіовізуальних творів, 
відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, 
включаючи постачання послуг з участі в 
таких іграх, постачання послуг з доступу до 
телевізійних програм (каналів) чи їх 
пакетів, крім доступу до телевізійних 
програм одночасно з їх транслюванням 
через телевізійну мережу;
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доповнити словами «послуг доступу до 
телевізійних програм (каналів) чи їх 
пакетів,» і далі за текстом.
-15- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано частково

2.2. Підпункт «б» викласти у редакції: «б) 
постачання аудіовізуальних творів, відео- та 
аудіо- творів на замовлення, послуг доступу 
до телевізійних програм чи їх пакетів, ігор, 
азартних ігор, включаючи постачання послуг 
з участі в таких іграх;».
-16- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414) Враховано редакційно

       б) постачання аудіовізуальних творів,  
відео на замовлення, ігор, включаючи 
постачання послуг з участі в  таких іграх;

      Обгрунтування:        Необхідно  
виключити азартні ігри так як без дії 
української ліцензії вони й так заборонені,  
Відповідно нелогічно передбачати їх 
оподаткування.       
-17- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено

У підпункті 14.1. 563 пункту 14.1 статті 14 
абзац б) викласти в такій редакції: 

"б) постачання аудіовізуальних творів, 
відео на замовлення, ігор, лоторейна 
діяльність та міждержавні лотореї, 
включаючи постачання послуг з участі в таких 
іграх;"
-18- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

3) абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції: 

“б) постачання аудіовізуальних творів, 
відео та аудіо творів на замовлення, послуг 
доступу до телевізійних програм (каналів) чи 
їх пакетів, ігор, азартних ігор, включаючи 
постачання послуг з участі в таких іграх”;
-19- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено
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3. Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту «б» 
підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) викласти в такій редакції:

 «а) азартні ігри та лотереї, включаючи 
постачання послуг з участі в таких азартних 
іграх та лотереях».
-20- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 
замінити двома абзацами такого змісту: 

г) надання доступу до інформаційних, 
комерційних та розважальних електронних 
ресурсів та інших подібних ресурсів, 
зокрема але не виключно, розміщених на 
платформах спільного доступу до 
інформації чи відео;

ґ) постачання послуг з дистанційного 
навчання в мережі Інтернет, проведення та 
надання якого не потребує участі людини, у 
тому числі шляхом надання доступу до 
віртуальних класів, освітніх ресурсів, в 
яких учні виконують завдання онлайн, а 
оцінки виставляються автоматично, без 
участі людини (або з мінімальної її участю); 
-21- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

4) абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції: 

“в) надання доступу до інформаційних, 
комерційних, освітніх та розважальних 
електронних ресурсів та інших подібних 
ресурсів, зокрема розміщених на 
платформах спільного доступу до 
інформації чи відео”;
-22- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Враховано

14 в) надання доступу до інформаційних, 
комерційних, освітніх та розважальних 
електронних ресурсів та інших подібних 
ресурсів;

У підпункті в) після слів «надання доступу 
до інформаційних, комерційних, освітніх та 
розважальних електронних ресурсів та інших 

г) надання доступу до інформаційних, 
комерційних, розважальних електронних 
ресурсів та інших подібних ресурсів, 
зокрема, але не виключно, розміщених на 
платформах спільного доступу до 
інформації чи відеоматеріалів;

ґ) постачання послуг з дистанційного 
навчання в мережі Інтернет, проведення та 
надання якого не потребує участі людини, у 
тому числі шляхом надання доступу до 
віртуальних класів, освітніх ресурсів, у 
яких учні виконують завдання онлайн, а 
оцінки виставляються автоматично, без 
участі людини (або з мінімальною її 
участю); 
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подібних ресурсів,» доповнити словами 
«зокрема розміщених на платформах 
спільного доступу до інформації чи відео;».
-23- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано

2.3. Підпункт «в» після слів «та інших 
подібних ресурсів» доповнити словами та 
знаком «, зокрема розміщених на платформах 
спільного доступу до інформації чи відео».
-24- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано

2. в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 
розділу І слова "освітніх та" виключити;
-25- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

3. в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 
розділу І слова "та інших подібних ресурсів" 
виключити;
-26- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

4. Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту «в» 
підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) виключити.
-27- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу 
І законопроекту викласти у такій редакції:

"д) надання хмарної послуги в частині 
надання обчислювальних ресурсів, ресурсів 
зберігання або систем електронних 
комунікацій за допомогою технологій 
хмарних обчислень";

15 г) надання у користування хмарних 
технологій для розміщення даних;

-28- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

д) надання хмарної послуги в частині 
надання обчислювальних ресурсів, 
ресурсів зберігання або систем 
електронних комунікацій за допомогою 
технологій хмарних обчислень;
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5. Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо 2 підпункту 
«г» підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) виключити.
-29- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124) Відхилено

ґ) постачання (передача прав на 
використання) програмного забезпечення та 
оновлень до нього, а також дистанційне 
обслуговування програмного забезпечення та 
електронного обладнання, окрім придбання та 
використання мобільних додатків;
-30- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

16 ґ) постачання (передача прав на 
використання) програмного забезпечення та 
оновлень до нього, а також дистанційне 
обслуговування програмного забезпечення та 
електронного обладнання;

6. Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту «ґ» 
підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) виключити.

е) постачання програмного 
забезпечення та оновлень до нього, у тому 
числі електронних примірників, надання 
доступу до них, а також дистанційне 
обслуговування програмного забезпечення 
та електронного обладнання;

-31- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції:

е) постачання програмного 
забезпечення та оновлень до нього (в тому 
числі електронних примірників) та доступ 
до них, а також дистанційне 
обслуговування програмного забезпечення 
та електронного обладнання;

є) надання рекламних послуг в мережі 
Інтернет, мобільних додатках та на інших 
електронних ресурсах, надання рекламного 
простору, у тому числі шляхом банерних 
рекламних повідомлень на веб-сайті, веб-
сторінці чи веб-порталі;

17 д) надання рекламних послуг в мережі 
«Інтернет», мобільних додатках та інших 
електронних ресурсах.

-32- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 

Відхилено

є) надання рекламних послуг у мережі 
Інтернет, мобільних додатках та на інших 
електронних ресурсах, надання рекламного 
простору, у тому числі шляхом розміщення 
банерних рекламних повідомлень на веб-
сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах;
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Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

7. В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту «д» 
підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 
ПКУ) слова «д) надання» замінити словами 
«б) надання».
-33- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено18

5) після абзацу восьмого підпункту 2 
пункту 1 доповнити новим абзацом:

 “е) надання послуг перегляду телевізійних 
програм (телеканалів) чи їх пакетів”;
-34- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано19 З метою застосування цього підпункту до 
електронних послуг, зазначеним в абзаці 
першому цього підпункту, не відносяться, 
зокрема, такі операції:

8. В абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту 1 
розділу І законопроекту (щодо підпункту 
14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 ПКУ) слова «не 
відносяться,зокрема, такі операції» замінити 
словами «не відносяться такі операції».

З метою застосування цього підпункту до 
електронних послуг, зазначених в абзаці 
першому цього підпункту, не відносяться 
такі операції:

-35- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано20 постачання послуг, якщо при замовленні 
через мережу "Інтернет" постачання послуг 
здійснюється без використання мережі 
"Інтернет";

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац десятий підпункту 2 пункту 1 
замінити трьома абзацами такого змісту:

"постачання товарів/послуг, замовлення 
(бронювання) яких здійснюється в мережі 
Інтернет, мобільних додатках та інших 
електронних ресурсах, а фактичне постачання 
здійснюється без використання мережі 
Інтернету (у тому числі, послуги з 
розміщення, винаймання автомобілів, 
послуги закладів харчування з постачання 
продукції, послуги пасажирського 
транспорту та інші подібні послуги);

постачання товарів та/ або інших послуг, 
відмінних від електронних послуг, у складі 
яких є електронні послуги, у разі, якщо 

постачання товарів/послуг, замовлення 
(бронювання) яких здійснюється через 
мережу Інтернет, за допомогою мобільних 
додатків та інших електронних ресурсів, а 
фактичне постачання здійснюється без 
використання мережі Інтернет (зокрема, 
послуги з розміщення, винаймання 
автомобілів, послуги закладів харчування з 
постачання продукції, послуги 
пасажирського транспорту та інші подібні 
послуги);

постачання товарів та/або інших послуг, 
відмінних від електронних послуг, у складі 
яких є електронні послуги, у разі якщо 
вартість електронних послуг включена до 
загальної вартості таких товарів/послуг;

постачання послуг з дистанційного 
навчання в мережі Інтернет, у разі якщо 
мережа Інтернет використовується 
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вартість електронних послуг включається до 
загальної вартості таких товарів/послуг;

постачання послуг з дистанційного 
навчання в мережі Інтернет, у разі, коли 
мережа Інтернет використовується виключно 
як засіб комунікації між викладачем і 
слухачем";
-36- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено

6) абзац десятий підпункту 2 пункту 1 
виключити;

виключно як засіб комунікації між 
викладачем і слухачем;

-37- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 1 
викласти у редакції:

постачання примірників творів у галузі 
науки, літератури і мистецтва на 
матеріальних носіях;
-38- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

7) абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції: 

“постачання (передача прав на 
використання) на матеріальних носіях 
програмного забезпечення для електронних 
обчислювальних машин (включаючи 
комп'ютерні ігри) та баз даних”;
-39- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано редакційно

2.4. Абзац 4 підпункту «д» викласти у 
редакції:  «постачання (передача прав на 
використання) програмного забезпечення для 
електронних обчислювальних машин, баз 
даних на матеріальних носіях;».
-40- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

21 постачання (передача прав на 
використання) програмного забезпечення для 
електронних обчислювальних машин 
(включаючи комп'ютерні ігри), баз даних на 
матеріальних носіях;

4. в абзаці одинадцятому підпункту 2 
пункту 1 розділу І слова "постачання 
(передача прав на використання) програмного 
забезпечення для електронних 
обчислювальних машин" замінити словами 

постачання примірників творів у галузі 
науки, літератури і мистецтва на 
матеріальних носіях;
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"постачання (передача прав на використання) 
та/або дистанційне обслуговування 
програмного забезпечення для устаткування, 
обладнання, електронних обчислювальних 
машин";

22 надання консультаційних послуг по 
електронній пошті;

надання консультаційних послуг 
електронною поштою;

-41- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано

2.5. Абзац 6 підпункту «д» викласти у 
редакції: «надання послуг з доступу до 
Інтернету.».
-42- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

23 надання послуг з надання доступу до 
мережі "Інтернет".

8) абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції: “надання послуг 
доступу до мережі Інтернет;”

надання послуг з доступу до мережі 
Інтернет";

-43- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано24

2.6. По тексту слово «Інтернет» у відмінках 
вживати без лапок.
-44- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено25

9. Підпункт 2 пункту 1 розділу І 
законопроекту (щодо підпункту 14.1.56- 3 
пункту 14.1 статті 14 ПКУ) доповнити новим 
абзацом такого змісту: «постачання послуг, 
вартість яких не перевищує еквівалент 150 
євро (крім реклами)».
-45- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано26 14.1.158-1. Податкове повідомлення особі 

нерезиденту, зареєстрованому як платник 
податку на додану вартість - повідомлення в 
електронній формі, надіслане центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, про обов'язок 
нерезидента сплатити суму грошового 
зобов'язання з податку на додану вартість, 
визначену відповідно до статті 208-1 цього 
Кодексу.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

9) абзац чотирнадцятий підпункту 2 
пункту 1 викласти у такій редакції:

14.1.158-1. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість –повідомлення в 
електронній формі, надіслане центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 

"14.1.1581. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, – повідомлення в 
електронній формі, надіслане центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, про обов'язок 
особи нерезидента сплатити суму грошового 
зобов'язання з податку на додану вартість, 
визначену відповідно до цього Кодексу.
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державну податкову політику, про обов'язок 
особи нерезидента сплатити суму грошового 
зобов'язання з податку на додану вартість, 
визначену відповідно до цього Кодексу.
-46- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

9) абзац чотирнадцятий підпункту 2 
пункту 1 викласти у такій редакції:

 “14.1.158-1 . Податкове повідомлення 
особі нерезиденту, зареєстрованому як 
платник податку на додану вартість –
повідомлення в електронній формі, надіслане 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, про 
обов'язок нерезидента сплатити суму 
грошового зобов'язання з податку на додану 
вартість, визначену відповідно до цього 
Кодексу”;
-47- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано27 14.1.158-2. податкове повідомлення особі 

нерезиденту, не зареєстрованого як платник 
податку на додану вартість - письмове 
повідомлення про обов'язок нерезидента 
зареєструватися як платник податку на додану 
вартість відповідно до статті 208-1 цього 
Кодексу, яке надсилається центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику компетентному 
органу іноземної держави для інформування 
особи нерезидента”.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

 абзац п'ятнадцятий підпункту 2 пункту 1 
викласти у такій редакції:

14.1.158-2. податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість - письмове 
повідомлення про обов'язок особи 
нерезидента зареєструватися як платник 
податку на додану вартість відповідно до 
статті 208-1 цього Кодексу, яке надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
компетентному органу іноземної держави для 
інформування особи нерезидента”.

14.1.1582. податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, - письмове 
повідомлення про обов'язок особи 
нерезидента зареєструватися як платник 
податку на додану вартість відповідно до 
статті 2081 цього Кодексу, яке надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, до 
компетентного органу іноземної держави для 
інформування особи нерезидента”.

-48- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано28

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

після пункту 1 доповнити новим пунктом 
такого змісту:

2. Статтю 391 викласти в такій редакції:
"Стаття 391. Особливості застосування 

валютних курсів при нарахуванні митних та 
податкових платежів

391.1. Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати митних платежів 
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  “Статтю 391 викласти у такій редакції:
  Стаття 391 . Особливості застосування 

валютних курсів при нарахуванні митних та 
податкових платежів.  

391.1. Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати митних платежів 
застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, встановлений 
Національним банком України, що діє на 0 
годин дня подання митної декларації, а у разі, 
якщо митна декларація не подається, - дня 
визначення податкових зобов’язань.

Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати податків і зборів 
застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, 
встановлений Національним банком 
України, що діє на 0 годин:

– дня подання податкової декларації, 
особою нерезидентом щодо постачання 
електронних послуг, 

– дня виникнення (визначення) 
податкових зобов’язань для інших 
платників/операцій/податкових зобов’язань, 
якщо інше не передбачено цим Кодексом ”
-49- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

10) після пункту 1 доповнити новим 
пунктом такого змісту: 

“Статтю 391 викласти у такій редакції: 
Стаття 391 . Особливості застосування 

валютних курсів при нарахуванні митних та 
податкових платежів.

 “391 .1. Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати митних платежів 
застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, встановлений 
Національним банком України, що діє на 0 
годин дня подання митної декларації, а у разі, 
якщо митна декларація не подається, - дня 
визначення податкових зобов’язань.

застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, встановлений 
Національним банком України, що діє на 0 
годин дня подання митної декларації, а у разі, 
якщо митна декларація не подається, - дня 
визначення податкових зобов’язань.

Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати податків і зборів 
застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, 
встановлений Національним банком 
України, що діє на 0 годин:

 дня подання особою нерезидентом 
податкової декларації щодо постачання 
електронних послуг;

дня виникнення (визначення) 
податкових зобов’язань для інших 
платників/операцій/податкових 
зобов’язань, якщо інше не передбачено цим 
Кодексом".
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 Для цілей визначення податкових 
зобов’язань зі сплати податків і зборів 
застосовується офіційний курс валюти 
України до іноземної валюти, встановлений 
Національним банком України, що діє на 0 
годин дня подання податкової декларації, а у 
разі, якщо податкова звітність не подається, - 
дня виникнення (визначення) податкових 
зобов’язань”;

29 2. У пункті 46.5 статті 46: 3. У пункті 46.5 статті 46:

30 1) в абзаці четвертому слова і цифри 
“пунктом 49.2 статті 49”  замінити словами і 
цифрами “ абзацом другим пункту 49.2 статті 
49”;

в абзаці четвертому слова і цифри 
“пунктом 49.2 статті 49” замінити словами і 
цифрами “абзацом другим пункту 49.2 статті 
49”;

31 2) після абзацу четвертого доповнити 
новим абзацом такого змісту:

після абзацу четвертого доповнити новим 
абзацом такого змісту:

32 “Форма спрощеної податкової декларації, 
що передбачена абзацом третім пункту 49.2 
статті 49 цього Кодексу, а також особливості 
її складання та подання, встановлюються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику”.

“Форма спрощеної податкової декларації, 
що передбачена абзацом третім пункту 49.2 
статті 49 цього Кодексу, а також особливості 
її складання та подання встановлюються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику”.

33 У зв’язку з цим абзаци п’ятий - шостий 
вважати відповідно абзацами шостим - 
сьомим.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий 
вважати відповідно абзацами шостим та 
сьомим.

34 3. Пункт 49.2 статті 49 доповнити новим 
абзацом такого змісту:

4. Пункт 49.2 статті 49 доповнити абзацом 
третім такого змісту:

35 “Платники податку на додану вартість, 
зареєстровані відповідно до пункту 2081.2 
статті 2081 цього Кодексу, подають 
центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
спрощену податкову декларацію відповідно 
до пункту 2081.8 статті 2081 цього Кодексу.”

“Платники податку на додану вартість, 
зареєстровані відповідно до пункту 2081.2 
статті 2081 цього Кодексу, подають до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
спрощену податкову декларацію відповідно 
до пункту 2081.8 статті 2081 цього Кодексу”.

36 4. Статтю 56 доповнити новим пунктом 
такого змісту:

5. У статті 56:

-50- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано37

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

1) у пункті 56.3:   
в абзаці першому слово "формі" 

замінити словами "або електронній формі 
засобами електронного зв’язку";   
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пункт 4 розділу І законопроекту доповнити 
підпунктами такого змісту:

1) у пункті 56.3:  
 в абзаці першому слово «формі» замінити 

словами «або електронній формі засобами 
електронного зв’язку»; 

  після абзацу першого доповнити новим 
абзацом такого змісту:   

 «Подання скарги в електронній формі 
засобами електронного зв’язку здійснюється 
платниками податків, які подають звітність в 
електронній формі та/або пройшли 
електронну ідентифікацію онлайн в 
електронному кабінеті, з дотриманням вимог 
законів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» та «Про 
електронні довірчі послуги».  

 У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий 
вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;   

 2) у пункті 56.31: 
  абзаци перший і шостий викласти в такій 

редакції:  
 «Скарги, на рішення територіальних 

органів центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, прийняті контролюючим органом 
щодо нерезидентів, які здійснюють в Україні 
діяльність через відокремлені підрозділи, у 
тому числі постійні представництва 
подаються до контролюючого органу вищого 
рівня, протягом строків, визначених пунктом 
56.3 цієї статті, стосовно:

 Зазначені в цьому пункті скарги 
нерезидентів, які здійснюють в Україні 
діяльність через відокремлені підрозділи, у 
тому числі постійні представництва 
розглядаються у загальному порядку, 
визначеному для контролюючого органу 
вищого рівня»;   абзац сьомий виключити;" 

3) у пункті 56.5 після слів «зобов’язаний 
письмово» доповнити словами та цифрами 
«або в електронній формі засобами 

після абзацу першого доповнити новим 
абзацом такого змісту:   

"Подання скарги в електронній формі 
засобами електронного зв’язку 
здійснюється платниками податків, які 
подають звітність в електронній формі 
та/або пройшли електронну ідентифікацію 
онлайн в електронному кабінеті, з 
дотриманням вимог законів України "Про 
електронні документи та електронний 
документообіг" та "Про електронні довірчі 
послуги".   

У зв’язку з цим абзаци другий – 
четвертий вважати відповідно абзацами 
третім – п’ятим; 

   2) у пункті 56.31:  
 абзаци перший і шостий викласти в 

такій редакції:  
"56.31 Скарги на рішення 

територіальних органів центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, прийняті 
контролюючим органом щодо 
нерезидентів, які здійснюють в Україні 
діяльність через відокремлені підрозділи, у 
тому числі постійні представництва, 
подаються до контролюючого органу 
вищого рівня протягом строків, 
визначених пунктом 56.3 цієї статті, 
стосовно";

Зазначені в цьому пункті скарги 
нерезидентів, які здійснюють в Україні 
діяльність через відокремлені підрозділи, у 
тому числі постійні представництва, 
розглядаються у загальному порядку, 
визначеному для контролюючого органу 
вищого рівня";   

абзац сьомий виключити;
3) пункт 56.5 після слів "зобов’язаний 

письмово" доповнити словами та цифрами 
"або в електронній формі засобами 
електронного зв’язку (з дотриманням 
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електронного зв’язку (з дотриманням вимог, 
визначених пунктом 42.4 статті 42 цього 
Кодексу)»;   

 4) у пункті 56.8 слова «поштою з 
повідомленням про вручення» замінити 
словами та цифрами «засобами поштового 
зв’язку (з повідомленням про вручення) чи 
електронного зв’язку (з дотриманням вимог, 
визначених пунктом 42.4 статті 42 цього 
Кодексу),»;  

 5) в абзаці першому пункту 56.9 після 
слова «письмово» доповнити словами та 
цифрами «або в електронній формі засобами 
електронного зв’язку (з дотриманням вимог, 
визначених пунктом 42.4 статті 42 цього 
Кодексу)». 

вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 
цього Кодексу)";   

 4) у пункті 56.8 слова "поштою з 
повідомленням про вручення" замінити 
словами та цифрами "засобами поштового 
зв’язку (з повідомленням про вручення) чи 
електронного зв’язку (з дотриманням 
вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 
цього Кодексу)";  

 5) абзац першому пункту 56.9 після 
слова "письмово" доповнити словами та 
цифрами "або в електронній формі 
засобами електронного зв’язку (з 
дотриманням вимог, визначених пунктом 
42.4 статті 42 цього Кодексу)". 

38 “56.24. Особа нерезидент може подати до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, скаргу 
протягом трьох місяців, що настають за днем 
отримання особою нерезидентом податкового 
повідомлення нерезиденту, складеного 
відповідно до статті 58-1 цього Кодексу.

6) доповнити пунктом 56.24. такого змісту:
“56.24. Особа нерезидент може подати до 

центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, скаргу 
протягом 90 календарних днів, що настають 
за днем отримання особою нерезидентом 
податкового повідомлення нерезиденту, 
складеного відповідно до статті 581 цього 
Кодексу.

-51- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано39 56.24.1. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту, зареєстрованому як 
платник податку на додану вартість, 
подається в електронній формі в 
електронному сервісі “ПДВ для осіб 
нерезидентів”. Форма такої скарги 
встановлюється центральним органом, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику. 

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 абзац другий - третій пункту 4 викласти у 
такій редакції: 

доповнити новим пунктом такого змісту:
“56.24. Особа нерезидент може подати до 

центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, скаргу 
протягом 90 календарних днів, що настають за 
днем отримання особою нерезидентом 
податкового повідомлення нерезиденту, 
складеного відповідно до статті 58-1 цього 
Кодексу.

56.24.1. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту, зареєстрованій як 
платник податку на додану вартість, 
подається в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, шляхом електронної 
ідентифікації державною або англійською 
мовою.
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56.24.1. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту, зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, подається в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні послуги, 
шляхом електронної ідентифікації державною 
або англійською мовою.
-52- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

11) абзац третій пункту 4 викласти у такій 
редакції:

 “56.24.1. Скарга на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку на 
додану вартість, подається в електронній 
формі через спеціальне портальне рішення 
для користувачів нерезидентів, 
зареєстрованих платниками податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.2 
цього Кодексу. Форма такої скарги 
встановлюється центральним органом, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику”;
-53- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано40 Скарга на податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованого як платник 
податку на додану вартість, подається в 
порядку, встановленому міжнародними 
договорами (конвенціями) України.

10. В абзаці четвертому пункту 4 розділу І 
законопроекту (щодо підпункту 56.24.1 
пункту 56.24 статті 56 ПКУ) слово 
«(конвенціями)» виключити та доповнити 
абзац словами «а у разі відсутності 
міжнародного договору України з країною 
особи нерезидента – в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України»

Скарга на податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, подається в 
порядку, встановленому міжнародними 
договорами України, а в разі відсутності 
міжнародного договору України з країною 
особи нерезидента – у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

-54- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано41 56.24.2. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту розглядається протягом 
трьох місяців, що настають за днем отримання 
такої скарги центральним органом виконавчої 

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

56.24.2. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту розглядається протягом 90 
календарних днів, що настають за днем 
отримання такої скарги центральним органом 
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абзац п’ятий пункту 4 замінити трьома 
абзацами такого змісту:

56.24.2. Скарга на податкове повідомлення 
особі нерезиденту розглядається протягом 90 
календарних днів, що настають за днем 
отримання такої скарги центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику. Термін розгляду скарги 
не може бути продовженим.

Якщо протягом 90 календарних днів 
вмотивоване рішення за скаргою не 
надсилається:

 особі нерезиденту, зареєстрованій 
платником податку на додану вартість через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги,

особі нерезиденту не зареєстрованій 
платником податку на додану вартість у 
порядку, встановленому міжнародними 
договорами України, а у разі відсутності 
міжнародного договору України з країною 
особи нерезидента – в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, 

 така скарга вважається повністю 
задоволеною на користь особи нерезидента з 
дня, наступного за останнім днем зазначеного 
строку.
-55- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

влади, що реалізує державну податкову 
політику. Термін розгляду скарги не може 
бути продовженим. Якщо вмотивоване 
рішення за такою скаргою не надсилається 
особі нерезиденту на електронний сервіс 
“ПДВ для нерезидентів” протягом трьох 
місяців така скарга вважається повністю 
задоволеною на користь особи нерезидента з 
дня, наступного за останнім днем зазначеного 
строку.

12) абзац п’ятий пункту 4 викласти у такій 
редакції:

 “56.24.2. Скарга на податкове 
повідомлення особі нерезиденту 
розглядається протягом трьох місяців, що 
настають за днем отримання такої скарги 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику. 
Термін розгляду скарги не може бути 
продовженим. Якщо вмотивоване рішення за 
такою скаргою не надсилається особі 
нерезиденту через спеціальне портальне 

виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику. Термін розгляду скарги 
не може бути продовжений.

Якщо протягом 90 календарних днів 
вмотивоване рішення за скаргою не 
надсилається:

 особі нерезиденту, зареєстрованій 
платником податку на додану вартість, через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги,

особі нерезиденту, не зареєстрованій 
платником податку на додану вартість, у 
порядку, встановленому міжнародними 
договорами України, а в разі відсутності 
міжнародного договору України з країною 
особи нерезидента – у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, 

 така скарга вважається повністю 
задоволеною на користь особи нерезидента з 
дня, наступного за останнім днем зазначеного 
строку.
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остаточній редакції

рішення для користувачів нерезидентів, 
зареєстрованих платниками податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.2 
цього Кодексу, протягом трьох місяців така 
скарга вважається повністю задоволеною на 
користь особи нерезидента з дня, наступного 
за останнім днем зазначеного строку”

42 Порядок розгляду скарги особи 
нерезидента на податкове повідомлення особі 
нерезиденту встановлюється центральним 
органом, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику.

Порядок розгляду скарги особи 
нерезидента на податкове повідомлення особі 
нерезиденту встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 
політику.

-56- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сьомий пункту 4 викласти у такій 
редакції: 

“56.24.3. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, 
зареєстрованій як платник податку на додану 
вартість, надсилається в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням про надсилання такого 
рішення на електронну адресу особи 
нерезидента, вказану ним при реєстрації 
відповідно до статті 208-1 цього Кодексу. 
Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, не 
зареєстрованій як платник податку на додану 
вартість, надсилається в порядку, 
визначеному міжнародними договорами 
України, а у разі відсутності міжнародного 
договору України з країною особи 
нерезидента – в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України”;

43 56.24.3. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку на 
додану вартість, надсилається в електронній 
формі на електронний сервіс “ПДВ для 
нерезидентів” з одночасним повідомленням 
про надсилання такого рішення на електронну 
адресу особи-нерезидента, вказану ним при 
реєстрації відповідно до статті 208-1 цього 
Кодексу. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, не 
зареєстрованого як платник податку на додану 
вартість, надсилається в порядку, 
визначеному міжнародними договорами 
(конвенціями) України. 

-57- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

56.24.3. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, 
зареєстрованій як платник податку на додану 
вартість, надсилається в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням про надсилання такого 
рішення на електронну адресу особи 
нерезидента, зазначену нею при реєстрації 
відповідно до статті 2081 цього Кодексу. 
Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, не 
зареєстрованій як платник податку на додану 
вартість, надсилається в порядку, 
визначеному міжнародними договорами 
України, а в разі відсутності міжнародного 
договору України з країною особи 
нерезидента – у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

13) абзац сьомий пункту 4 викласти у такій 
редакції: 

“56.24.3. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку на 
додану вартість, надсилається в електронній 
формі через спеціальне портальне рішення 
для користувачів нерезидентів, 
зареєстрованих платниками податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.2 
цього Кодексу, з одночасним повідомленням 
про надсилання такого рішення на електронну 
адресу особи нерезидента, вказану ним при 
реєстрації відповідно до статті 208-1 цього 
Кодексу. Рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту, не 
зареєстрованого як платник податку на додану 
вартість, надсилається в порядку, 
визначеному міжнародними договорами 
(конвенціями) України”;
-58- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано

11. У другому реченні абзацу сьомого 
пункту 4 розділу І законопроекту (щодо 
підпункту 56.24.3 пункту 56.24 статті 56 ПКУ) 
слово «(конвенціями)» виключити та 
доповнити це речення словами «а у разі 
відсутності міжнародного договору України з 
країною особи нерезидента – в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України».
-59- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано44 Форма рішень за скаргою на податкове 

повідомлення особі нерезиденту 
встановлюється центральним органом, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику”.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац восьмий пункту 4 розділу І 
законопроекту викласти у такій редакції:

Форма рішення за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту 
встановлюється державною та 
англійською мовами та затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику".
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

"Форма рішень за скаргою на податкове 
повідомлення особі нерезиденту 
встановлюються державною та англійською 
мовами та затверджуються центральним 
органом, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику” 

45 5. Доповнити статтею 581 такого змісту: 6. Доповнити статтею 581 такого змісту:

46 “Стаття 58-1. Податкове повідомлення 
особі нерезиденту.

“Стаття 581. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту

47 58-1.1. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованого як платник 
податку на додану вартість, надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
компетентному органу іноземної держави для 
інформування особи нерезидента, якщо особа 
нерезидент не зареєструвалася як платник 
податку на додану вартість у випадках та 
порядку передбаченому статтею 208-1 цього 
Кодексу. 

581.1. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, не зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, до 
компетентного органу іноземної держави для 
інформування особи нерезидента, якщо особа 
нерезидент не зареєструвалася як платник 
податку на додану вартість у випадках та 
порядку, передбачених статтею 2081 цього 
Кодексу. 

48 58-1.2. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зареєстрованому як платник 
податку на додану вартість, надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, якщо 
така особа нерезидент:

581.2. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зареєстрованій як платник 
податку на додану вартість, надсилається 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, якщо 
така особа нерезидент:

49 не подає спрощену податкову декларацію 
у встановлений термін;

не подає спрощену податкову декларацію 
у встановлений термін;

50 не сплачує угоджену суму грошових 
зобов’язань з податку на додану вартість у 
встановлений термін;

не сплачує угоджену суму грошових 
зобов’язань з податку на додану вартість у 
встановлений термін;

51 здійснює інше порушення вимог цього 
Кодексу, за яке відповідно до цього Кодексу 
передбачена відповідальність у вигляді 
штрафної (фінансової) санкції.

здійснює інше порушення вимог цього 
Кодексу, за яке відповідно до цього Кодексу 
передбачена відповідальність у вигляді 
штрафної (фінансової) санкції.

-60- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано52 Таке податкове повідомлення 
надсилається в електронній формі засобами 
електронного зв’язку в електронному сервісі 
“ПДВ для нерезидентів” з одночасним 
повідомленням на електронну адресу особи 
нерезидента, вказану ним при реєстрації як 

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

14) абзац восьмий пункту 5 викласти у 
такій редакції:

Таке податкове повідомлення 
надсилається в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на електронну адресу особи 
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“Таке податкове повідомлення 
надсилається в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на електронну адресу особи 
нерезидента, вказану нею при реєстрації як 
платник податку на додану вартість 
відповідно до статті 208-1 цього Кодексу, 
протягом 30 календарних днів після спливу 
встановлених термінів сплати узгодженої 
суми податкових зобов’язань та/або подання 
спрощеної податкової декларації та/або 
встановлення факту іншого порушення вимог 
цього Кодексу”;
-61- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

платник податку на додану вартість 
відповідно до статті 208-1 цього Кодексу, 
протягом 30 календарних днів після спливу 
встановлених термінів сплати узгодженої 
суми податкових зобов’язань та/або подання 
спрощеної податкової декларації та/або 
встановлення факту іншого порушення вимог 
цього Кодексу.

14) абзац восьмий пункту 5 викласти у 
такій редакції:

 “Таке податкове повідомлення 
надсилається в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу з 
одночасним повідомленням на електронну 
адресу особи нерезидента, вказану ним при 
реєстрації як платник податку на додану 
вартість відповідно до статті 208-1 цього 
Кодексу, протягом 30 календарних днів після 
спливу встановлених термінів сплати 
узгодженої суми податкових зобов’язань 
та/або подання спрощеної податкової 
декларації та/або встановлення факту іншого 
порушення вимог цього Кодексу”;

нерезидента, зазначену нею при реєстрації як 
платник податку на додану вартість 
відповідно до статті 2081 цього Кодексу, 
протягом 30 календарних днів після спливу 
встановлених термінів сплати узгодженої 
суми податкових зобов’язань та/або подання 
спрощеної податкової декларації та/або 
встановлення факту іншого порушення вимог 
цього Кодексу.

53 58-1.3. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зазначене у цій статті, повинно 
містити:

581.3. Податкове повідомлення особі 
нерезиденту, зазначене у цій статті, повинно 
містити:

54 підставу для його складання та/або 
нарахування грошового зобов’язання; 

підставу для його складання та/або 
нарахування грошового зобов’язання; 

55 суму грошового зобов’язання, що повинен 
сплатити нерезидент;

суму грошового зобов’язання, що повинна 
сплатити особа нерезидент;
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56 граничні строки та порядок сплати такого 
грошового зобов’язання;

граничні строки та порядок сплати такого 
грошового зобов’язання;

-62- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано57 реквізити бюджетного рахунку, на який 
сплачується грошове зобов’язання; народні депутати України – члени 

Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

  абзац тринадцятий пункту 5 викласти у 
такій редакції:

 “реквізити валютного рахунку, відкритого 
центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, в уповноваженому банку, на який 
сплачується грошове зобов’язання”

реквізити валютного рахунку, 
відкритого центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, в 
уповноваженому банку, на який сплачується 
грошове зобов’язання;

58 попередження про необхідність подати 
спрощену податкову декларацію; 

попередження про необхідність подання 
спрощеної податкової декларації; 

59 граничні строки та порядок оскарження 
такого податкового повідомлення. 

граничні строки та порядок оскарження 
такого податкового повідомлення. 

60 До податкового повідомлення особі 
нерезиденту додається розрахунок грошового 
зобов'язання.

До податкового повідомлення особі 
нерезиденту додається розрахунок грошового 
зобов'язання.

-63- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац шістнадцятий пункту 5 розділу І 
законопроекту викласти у такій редакції:

Форма податкового повідомлення особі 
нерезиденту і розрахунку грошового 
зобов'язання встановлюються державною 
та англійською мовами та затверджується  
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.
-64- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано редакційно

61 Форма та порядок надіслання податкового 
повідомлення особі нерезиденту і розрахунку 
грошового зобов'язання визначається 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.

12. В абзаці п’ятнадцятому пункту 5 
розділу І законопроекту (щодо пункту 58-1.3 

Форма податкового повідомлення особі 
нерезиденту і розрахунку грошового 
зобов'язання встановлюються державною 
та англійською мовами та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.
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статті 58-1 ПКУ) слова «та порядок» 
виключити.
-65- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано62 58-1.4. Сума грошового зобов’язання, 

зазначена у податковому повідомленні особі 
нерезиденту підлягає сплаті протягом трьох 
місяців, що настають за днем отримання 
такого податкового повідомлення, або 
оскарженню у порядку, передбаченому 
пунктом 56.24 статті 56 цього Кодексу”.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац вісімнадцятий пункту 5 розділу І 
законопроекту викласти у такій редакції:

"58-1.4. Сума грошового зобов’язання, 
зазначена у податковому повідомленні особі 
нерезиденту підлягає сплаті протягом 90 
календарних днів, що настають за днем 
отримання такого податкового повідомлення, 
або оскарженню у порядку, передбаченому 
пунктом 56.24 статті 56 цього Кодексу.

58-1.5. Несплачена узгоджена сума 
грошового зобов’язання, зазначена у 
податковому повідомленні, стягується 
відповідно до статті 1041 цього Кодексу.  
При цьому норми статей 59, 60, 87-101 
цього Кодексу не застосовуються.”.

581.4. Сума грошового зобов’язання, 
зазначена у податковому повідомленні особі 
нерезиденту, підлягає сплаті протягом 90 
календарних днів, що настають за днем 
отримання такого податкового повідомлення, 
або оскарженню у порядку, передбаченому 
пунктом 56.24 статті 56 цього Кодексу.

581.5. Несплачена узгоджена сума 
грошового зобов’язання, зазначена у 
податковому повідомленні, стягується 
відповідно до статті 1041 цього Кодексу.  
При цьому норми статей 59, 60, 87-101 
цього Кодексу не застосовуються”.

-66- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

після пункту 5 доповнити новим пунктом 
такого змісту:

“7. Пункт 64.5 статті 64 після абзацу 
чотирнадцятого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

“У разі реєстрації особи нерезидента як 
платника податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 цього 
Кодексу одночасно автоматично 
здійснюється взяття на облік такої особи 
нерезидента”;

У зв’язку з цим абзаци п'ятнадцять – 
шістнадцять вважати абзацами шістнадцять – 
сімнадцять”; 

63

-67- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

7. Пункт 64.5 статті 64 після абзацу 
чотирнадцятого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

“У разі реєстрації особи нерезидента як 
платника податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 цього 
Кодексу одночасно автоматично 
здійснюється взяття на облік такої особи 
нерезидента”.

У зв’язку з цим абзаци п'ятнадцятий та 
шістнадцятий вважати відповідно абзацами 
шістнадцятим та сімнадцятим.
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15) після пункту 5 доповнити новим 
пунктом такого змісту: 

“6. Пункт 64.5 статті 64 після абзацу 
чотирнадцятого доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

“У разі реєстрації особи нерезидента як 
платника податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 цього 
Кодексу одночасно здійснюється взяття на 
облік такої особи нерезидента”; 

У зв’язку з цим абзаци п'ятнадцять – 
шістнадцять вважати абзацами шістнадцять – 
сімнадцять”;
-68- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано64

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

розділ І законопроекту доповнити новим 
пуантом такого змісту:

Пункт 67.5 статті 67 доповнити новим 
абзацом такого змісту:

“У разі анулювання реєстрації особи 
нерезидента як платника податку на додану 
вартість відповідно до пункту 2081.3 статті 
2081 цього Кодексу одночасно автоматично 
здійснюється зняття з обліку такої особи 
нерезидента.

Особа нерезидент, у якої на дату 
анулювання реєстрації як платника податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.3 
статті 2081 цього Кодексу, наявний 
податковий борг або не виконані податкові 
зобов'язання, автоматично знімається з обліку 
після погашення боргу та виконання 
зобов'язань, визначених цим Кодексом”;

8. Пункт 67.5 статті 67 доповнити 
абзацами третім та четвертим такого 
змісту:

“У разі анулювання реєстрації особи 
нерезидента як платника податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.3 
статті 2081 цього Кодексу одночасно 
автоматично здійснюється зняття з обліку 
такої особи нерезидента.

Особа нерезидент, у якої на дату 
анулювання реєстрації як платника 
податку на додану вартість відповідно до 
пункту 2081.3 статті 2081 цього Кодексу, 
наявний податковий борг або не виконані 
податкові зобов'язання, автоматично 
знімається з обліку після погашення боргу 
та виконання зобов'язань, визначених цим 
Кодексом”.

-69- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано65

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

розділ І законопроекту після пункту 5 
доповнити новим пунктом такого змісту"

9. Доповнити статтею 1041 такого змісту:
"Стаття 1041. Порядок надання 

допомоги у стягненні податків в 
міжнародних правовідносинах на прохання 
контролюючого органу
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"9. Доповнити статтею 104-1 такого змісту:
"Стаття 1041. Порядок надання допомоги у 

стягненні податків в міжнародних 
правовідносинах на прохання контролюючого 
органу 

1041.1. Надання компетентним органом 
іноземної держави на прохання 
контролюючого органу допомоги у стягненні 
податків на підставі відповідного документа, 
визначеного статтями 56, 581 цього Кодексу, 
здійснюється відповідно до міжнародних 
договорів України. 

1041.2. Контролюючий орган з метою 
стягнення несплаченої узгодженої суми 
грошового зобов’язання платника податків, 
після спливу 90 календарних днів з дня 
надіслання відповідного документу 
звертається до компетентного органу 
іноземної держави, резидентом якої є така 
особа, про надання адміністративної 
допомоги відповідно до пункту 1041.1 цієї 
статті".

1041.1. Надання компетентним органом 
іноземної держави на прохання 
контролюючого органу допомоги у 
стягненні податків на підставі відповідного 
документа, визначеного статтями 56, 581 
цього Кодексу, здійснюється відповідно до 
міжнародних договорів України.

1041.2. Контролюючий орган з метою 
стягнення несплаченої узгодженої суми 
грошового зобов’язання платника податків 
після спливу 90 календарних днів з дня 
надіслання відповідного документа 
звертається до компетентного органу 
іноземної держави, резидентом якої є така 
особа, про надання адміністративної 
допомоги відповідно до пункту 1041.1 цієї 
статті".

66 6. Статтю 117 доповнити новим пунктом 
такого змісту:

10. Статтю 117 доповнити пунктом 117.5 
такого змісту:

-70- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано67 “117.4. Здійснення особою нерезидентом 
діяльності з постачання на митній території 
України електронних послуг фізичним 
особам, без реєстрації такого нерезидента як 
платника податку на додану вартість за 
статтею 208-1 цього Кодексу, -

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац другий і третій пункту 6 викласти у 
такій редакції:

 “117.5. Здійснення особою нерезидентом 
операцій з постачання на митній території 
України електронних послуг фізичним 
особам, у тому числі фізичним особам - 
підприємцям, не зареєстрованим платниками 
податку на додану вартість, без реєстрації 
такої особи нерезидента як платника податку 
на додану вартість відповідно до статті 2081 
цього Кодексу, 

- тягне за собою накладення штрафу на 
таку особу нерезидента у 30 розмірів 

“117.5. Здійснення особою нерезидентом 
операцій з постачання на митній території 
України електронних послуг фізичним 
особам, у тому числі фізичним особам - 
підприємцям, не зареєстрованим платниками 
податку на додану вартість, без реєстрації 
такої особи нерезидента як платника податку 
на додану вартість відповідно до статті 2081 
цього Кодексу - 

тягне за собою накладення штрафу на таку 
особу нерезидента у 30 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року”.



29

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) 
року”;
-71- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

16) абзац другий і третій пункту 6 викласти 
у такій редакції:

 “117.5. Здійснення особою нерезидентом 
діяльності з постачання на митній території 
України електронних послуг фізичним 
особам, у тому числі фізичним особам - 
підприємцям, не зареєстрованим платниками 
податку на додану вартість, без реєстрації 
такого нерезидента як платника податку на 
додану вартість відповідно до статті 2081 
цього Кодексу, 

- тягне за собою накладення штрафу на 
таку особу нерезидента у 30 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) 
року”;
-72- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Враховано

у абзаці 2 пункту 6 Розділу І проекту, 
цифри та символи "117.4." замінити на цифри 
та символи "117.5."
-73- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено68 тягне за собою накладення штрафу на таку 

особу нерезидента у розмірі 100 відсотків 
вартості наданих електронних послуг”. у абзаці 3 пункту 6 Розділу І проекту, 

цифру "100" замінити на цифру "150"
-74- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено69

пункт 117.4. (117.5.) проекту доповнити 
новими абзацами такого змісту:

"Повторне протягом року здійснення 
особою нерезидентом діяльності з постачання 
на митній території України електронних 
послуг фізичним особам, без реєстрації такого 
нерезидента як платника податку на додану 
вартість за статтею 208-1 цього Кодексу

тягне за собою накладення штрафу на таку 
особу нерезидента у розмірі 300 відсотків 
вартості наданих електронних послуг" 
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-75- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

5. пункт 7 розділу І проекту виключити;

-76- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

70 7. У пункту 141.4 статті 141:

13. Пункт 7 розділу І законопроекту (щодо 
пункту 141.4 статті 141 ПКУ) доповнити 
новим підпунктом 1 такого змісту: «1) 
підпункт 141.4.1 доповнити підпунктом «і-1» 
такого змісту: «і-1) доходи, одержані у вигляді 
виплат за виробництво та/або 
розповсюдження реклами».

11. У пункті 141.4 статті 141:

71 1) в абзаці першому підпункту 141.4.2  
слова і цифри  “у підпунктах 141.4.4-141.4.6 та 
141.4.11 цього пункту”  замінити словами і 
цифрами “у підпунктах 141.4.4-141.4.5 та 
141.4.11 цього пункту”;

1) в абзаці першому підпункту 141.4.2 
слова і цифри “у підпунктах 141.4.4-141.4.6 та 
141.4.11 цього пункту” замінити словами і 
цифрами “у підпунктах 141.4.4-141.4.5 та 
141.4.11 цього пункту”;

72 2) підпункт 141.4.6  виключити. 2) підпункт 141.4.6 виключити.

73 8. У статті 180: 12. У статті 180:

74 1) пункт 180.1 доповнити новим 
підпунктом такого змісту:

1) пункт 180.1 доповнити підпунктом 9 
такого змісту:

-77- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац третій пункту 8 розділу І 
законопроекту викласти у такій редакції:

“9) особа, визначена у підпункті “д” 
підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього 
Кодексу.”;
-78- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

75 “9) особа нерезидент, яка не має 
постійного представництва та яка постачає 
фізичним особам електронні послуги, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України”;

17) абзац третій пункту 8 викласти у такій 
редакції: 

“9) особа нерезидент, яка не має 
постійного представництва та яка постачає 
фізичним особам, у тому числі фізичним 
особам - підприємцям, не зареєстрованим 

“9) особа, визначена у підпункті “д” 
підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього 
Кодексу”;
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платниками податку, електронні послуги, 
місце постачання яких розташоване на митній 
території України”;
-79- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено

Підпункт 9 пункту 180.1 статті 180 
викласти в такій редакції:

 "9) особа нерезидент, яка не має 
постійного представництва та яка постачає 
фізичним особам електронні послуги, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України, крім послуг, які не є 
об’єктом оподаткування відповідно до 
цього розділу;"
-80- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414) Відхилено

9) особа нерезидент, яка  не має постійного 
представництва та яка постачає фізичним 
особам електронні послуги, місце постачання 
яких розташовано на митній території 
України, , крім послуг, які не є об’єктом 
оподаткування відповідно до цього розділу

Обгрунтування: Деякі операції та послуги 
не є об'єктом ПДВ в Україні, відповідно 
нелогічно передбачати їх оподаткування, 
якщо вони здійснюються в формі е-послуг. 

76 2) пункт 180.2 доповнити словами і 
цифрами “крім випадків встановлених 
статтею 208-1 цього Кодексу”.

2) пункт 180.2 доповнити словами і 
цифрами “крім випадків, встановлених 
статтею 2081 цього Кодексу”.

77 9. У статті 186: 13. У статті 186:

78 1) після пункті 186.3 доповнити новим 
пунктом 186.3-1 такого змісту:

1) доповнити пунктом 186.31 такого змісту:

79 “186.3-1. Місцем постачання електронних 
послуг вважається місцезнаходження 
отримувача послуг. З метою застосування 
зазначеного пункту місцезнаходження 
отримувача електронних послуг визначається:

“186.31. Місцем постачання електронних 
послуг вважається місцезнаходження 
отримувача послуг. З метою застосування 
зазначеного пункту місцезнаходження 
отримувача електронних послуг визначається:

80 для отримувача послуг - фізичної особи, 
яка зареєстрована як суб'єкт господарювання, 
- за місцем реєстрації такого отримувача як 
суб'єкта господарювання;

для отримувача послуг - фізичної особи, 
яка зареєстрована як суб'єкт господарювання, 
- за місцем реєстрації такого отримувача як 
суб'єкта господарювання;

81 для отримувача послуг - фізичної особи, -81- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано для отримувача послуг - фізичної особи, 
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яка не зареєстрована як суб’єкт 
господарювання, - за допомогою відомостей 
про місцезнаходження отримувача послуг, 
отриманих платником податку в процесі 
надання послуг, зокрема:

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац четвертий - десятий підпункту 1 
пункту 9 розділу І законопроекту викласти у 
такій редакції:

"для отримувача послуг - фізичної особи, 
яка не зареєстрована як суб’єкт 
господарювання, - за місцем фактичного 
місцезнаходження такої фізичної особи 
отримувача послуг. З метою встановлення 
фактичного місцезнаходження фізичної особи 
отримувача послуг враховуються такі 
відомості:

а) якщо електронні послуги надаються 
засобами фіксованого зв'язку - фактичним 
місцезнаходженням фізичної особи 
отримувача послуг вважається країна 
встановлення лінії фіксованого зв'язку ( 
місцезнаходження провайдера 
телекомунікацій, послугами якого 
користувався одержувач в процесі отримання 
електронної послуги);

б) якщо електронні послуги надаються 
засобами рухомого (мобільного) зв’язку - 
фактичним місцезнаходженням фізичної 
особи отримувача послуг вважається країна, 
яку ідентифікують за мобільним кодом країни 
СІМ-карти, яка використовується під час 
отримання таких послуг;

в) якщо електронні послуги надаються 
іншими ніж зазначені у цьому пункті засобами 
зв'язку, у тому числі з використанням картки 
доступу - фактичним місцезнаходженням 
фізичної особи отримувача послуг вважається 
країна, в якій розміщені такі інші засоби 
зв'язку, або до якої надіслано карту доступу 
для її використання (у тому числі 
місцезнаходженням пристрою, яке 
визначається за його IP-адресою, яке 
використовувалося отримувачем електронної 
послуги);

яка не зареєстрована як суб’єкт 
господарювання, - за місцем фактичного 
місцезнаходження такої фізичної особи - 
отримувача послуг. З метою встановлення 
фактичного місцезнаходження фізичної 
особи - отримувача послуг враховуються 
такі відомості:

а) якщо електронні послуги надаються 
засобами фіксованого зв'язку - фактичним 
місцезнаходженням фізичної особи - 
отримувача послуг вважається країна 
встановлення лінії фіксованого зв'язку 
(місцезнаходження провайдера 
телекомунікацій, послугами якого 
користувався одержувач у процесі 
отримання електронної послуги);

б) якщо електронні послуги надаються 
засобами рухомого (мобільного) зв’язку - 
фактичним місцезнаходженням фізичної 
особи - отримувача послуг вважається 
країна, яку ідентифікують за мобільним 
кодом країни SІМ-карти, яка 
використовується під час отримання таких 
послуг;

в) якщо електронні послуги надаються 
іншими ніж зазначені у цьому пункті 
засобами зв'язку, у тому числі з 
використанням картки доступу, - 
фактичним місцезнаходженням фізичної 
особи - отримувача послуг вважається 
країна, в якій розміщені такі інші засоби 
зв'язку, або до якої надіслано карту доступу 
для її використання (у тому числі 
місцезнаходженням пристрою, яке 
визначається за його IP-адресою, що 
використовувалося отримувачем 
електронної послуги).

Додатковими доказами для визначення 
місцезнаходження фізичної особи - 
отримувача послуг, один із яких 
застосовується одночасно з одним із 
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Додатковими доказами для визначення 
місцезнаходження фізичної особи отримувача 
послуг, один із яких застосовується одночасно 
з одним із зазначених у підпунктах а- в цього 
пункту відомостей є:

платіжна адреса фізичної особи 
отримувача послуг;

банківські реквізити, такі як місце ведення 
банківського рахунку, використаного для 
розрахунку за електронні послуги;

інша комерційно важлива інформація.
Фізична особа - отримувач електронних 

послуг може підтвердити, що вона 
зареєстрована як суб'єкт господарювання - 
платник податку, шляхом повідомлення свого 
індивідуального податкового номера 
платника податку на додану вартість.

Якщо в договорі, в тому числі укладеному 
в електронній формі, відсутня інформація, що 
отримувачем електронних послуг є суб’єкт 
господарювання, то вважається, що така 
послуга отримана фізичною особою, у тому 
числі фізичною особою – підприємцем, не 
зареєстрованим платником податку”;

зазначених у підпунктах "а" - "в" цього 
пункту відомостей, є:

платіжна адреса фізичної особи - 
отримувача послуг;

банківські реквізити, зокрема, місце 
ведення банківського рахунку, 
використаного для розрахунку за 
електронні послуги;

інша комерційно важлива інформація.

82 а) кодом країни на SIM картці, 
використаній отримувачем електронної 
послуги;

83 б) місцезнаходження провайдера 
телекомунікацій, послугами якого 
користувався одержувач в процесі отримання 
електронної послуги;

84 в) місцезнаходженням пристрою, яке 
визначається за його IP-адресою, яке 
використовувалося отримувачем електронної 
послуги

85 г) місцезнаходженням банку чи іншої 
фінансової установи, у якому відкритий 
рахунок, через який здійснюється оплата 
електронної послуги;

86 д) відомостями про місце проживання, 
наданими отримувачем електронної послуги.
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-82- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно87 Якщо в договорі, в тому числі укладеному 
в електронній формі, відсутня інформація, що 
отримувачем електронних послуг є суб’єкт 
господарювання, то вважається, що така 
послуга отримана фізичною особою”;

18) абзац десятий підпункту 1 пункту 9 
викласти у такій редакції:

 “Якщо в договорі, в тому числі 
укладеному в електронній формі, відсутня 
інформація, що отримувачем електронних 
послуг є суб’єкт господарювання, то 
вважається, що така послуга отримана 
фізичною особою, у тому числі фізичною 
особою – підприємцем, не зареєстрованим 
платником податку”;

Фізична особа - отримувач електронних 
послуг може підтвердити, що вона 
зареєстрована як суб'єкт господарювання - 
платник податку, шляхом повідомлення 
свого індивідуального податкового номера 
платника податку на додану вартість.

Якщо в договорі, у тому числі 
укладеному в електронній формі, відсутня 
інформація, що отримувачем електронних 
послуг є суб’єкт господарювання, 
вважається, що така послуга отримана 
фізичною особою, у тому числі фізичною 
особою – підприємцем, не зареєстрованим 
платником податку”;

88 2) у пункті 186.4 статті слова і цифри “ 
пунктах 186.2 і 186.3 цієї статті” замінити 
словами і цифрами “ пунктах 186.2, 186.3 і 
186.3-1 цієї статті”.

2) у пункті 186.4 слова і цифри “ у пунктах 
186.2 і 186.3 цієї статті” замінити словами і 
цифрами “у пунктах 186.2, 186.3 і 186.31 цієї 
статті”.

89 10. У статті 187: 14. У статті 187:

90 1) у пункті 187.1:

-83- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано91 в абзаці третьому слова “дата 
відвантаження товарів” замінити словами 
“дата здійснення постачання товарів”; 19) абзац другий підпункту 1 пункту 10 

виключити;
92 після абзацу третього доповнити новим 

абзацом такого змісту:
-84- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

20) абзац третій та четвертий підпункту 1 
пункту 10 викласти у такій редакції: 

“абзац третій доповнити новим реченням 
такого змісту:

 “Для документів, складених в електронній 
формі, датою оформлення документа, що 
засвідчує факт постачання послуг платником 
податку, вважається дата зазначена у самому 
документі як дата його складення відповідно 
до Закону України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні”, незалежно 
від дати накладення електронного підпису”

93 “Для документів, складених в електронній 
формі відповідно до вимог Закону України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні”, датою оформлення 
електронного документа, що засвідчує факт 
постачання послуг платником податку, 
вважається дата складення такого 
електронного документа”.

-85- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Враховано редакційно

1) абзац третій пункту 187.1 доповнити 
реченням такого змісту: “Для документів, 
складених в електронній формі, датою 
оформлення документа, що засвідчує факт 
постачання послуг платником податку, 
вважається дата, зазначена у самому 
документі як дата його складення відповідно 
до Закону України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні”, незалежно 
від дати накладення електронного підпису”;
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3. Підпункт «б» пункту 187.1 статті 187 
Податкового кодексу України викласти у 
редакції: «б) дата здійснення постачання 
товарів, а в разі експорту товарів – дата 
оформлення митної декларації, що засвідчує 
факт перетинання митного кордону України, 
оформлена відповідно до вимог митного 
законодавства, а для послуг – дата 
оформлення документа, складеного у 
паперовій та/або електронній формі, який 
засвідчує факт постачання послуг платником 
податку. Дата складання такого документа не 
залежить від дати накладення підписів (в тому 
числі електронних)».
-86- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано редакційно

 14. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 
10 розділу І законопроекту (щодо пункту 
187.1 статті 187 ПКУ) викласти а такій 
редакції:

 «Для документів, складених в електронній 
формі, датою оформлення документа, що 
засвідчує факт постачання послуг платником 
податку, вважається дата зазначена у самому 
документі як дата його складення 3 відповідно 
до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», незалежно 
від дати та часу накладення електронного 
підпису».

94 У зв’язку з цим абзац четвертий вважати 
відповідно абзацом п’ятим.

-87- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено95 2) в абзаці третьому пункту 187.8 слова 
“постачання послуг нерезидентами, місцем 
надання яких є митна територія України” 
замінити словами “постачання нерезидентами 
суб’єктам господарювання послуг, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України”.

       
Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 

викласти в новій редакції:
" 196.1.4. обігу банківських металів, інших 

валютних цінностей (крім банкнот і монет, що 
використовуються для нумізматичних цілей, а 

2) в абзаці третьому пункту 187.8 слова “з 
постачання послуг нерезидентами, місцем 
надання яких є митна територія України” 
замінити словами “з постачання 
нерезидентами суб’єктам господарювання 
послуг, місце постачання яких розташоване на 
митній території України”.
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також іноземних монет з дорогоцінних 
металів, базою оподаткування яких є 
продажна вартість); випуску, обігу та 
погашення лотерейних білетів, інших 
документів, що засвідчують право участі в 
лотереях; крім участі у міждержавних 
лотореях; придбання фішок, жетонів, 
внесення в інший спосіб плати за право участі 
в азартній грі, в тому числі у формі 
електронних послуг, виплата (передача) 
виграшу суб’єктом господарювання, який 
проводить такі азартні ігри; внесення ставки з 
метою укладення парі, в тому числі у формі 
електронних послуг, та виплата виграшу 
суб’єктом господарювання, який проводить 
таке парі (букмекерське парі, парі 
тоталізатора); виплати грошових виграшів 
(призів) і грошових винагород; постачання 
негашених поштових марок України, 
конвертів або листівок з негашеними 
поштовими марками України, крім 
колекційних марок, конвертів чи листівок для 
філателістичних потреб, базою оподаткування 
яких є продажна вартість;"
-88- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено96

21) після пункту 10 доповнити новим 
пунктом такого змісту:

 “11. Підпункт 196.1.8 пункту 196.1 статті 
196 викласти у такій редакції: 

“196.1.8. надання закладом позашкільної 
освіти платних послуг у сфері позашкільної 
освіти здобувачам такої освіти”;
-89- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано97 11. Абзац перший підпункту 197.1.2 

пункту 197.1 статті 197 після слів “у тому 
числі навчання аспірантів і докторантів, 
навчальними закладами, що мають ліцензію 
на постачання таких послуг” доповнити 
словами “у тому числі постачання 
електронних послуг шляхом надання доступу 
до електронних освітніх (навчальних) 
ресурсів”.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

пункт 11 розділу І законопроекту викласти 
у такій редакції:

15. Абзац перший підпукту 197.1.2 пункту 
197.1 статті 197 після слів “у тому числі 
навчання аспірантів і докторантів, 

15. У пункті 197.1 статті 197:
Абзац перший підпукту 197.1.2 пункту 

197.1 статті 197 після слів “у тому числі 
навчання аспірантів і докторантів, 
навчальними закладами, що мають ліцензію 
на постачання таких послуг” доповнити 
словами “у тому числі постачання послуг з 
дистанційного навчання в мережі Інтернет, 
у разі, коли мережа Інтернет 



37

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

навчальними закладами, що мають ліцензію 
на постачання таких послуг” доповнити 
словами “у тому числі постачання послуг з 
дистанційного навчання в мережі Інтернет, у 
разі, коли мережа Інтернет використовується 
виключно як засіб комунікації між 
викладачем і слухачем”.
-90- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. 
Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано редакційно

У абзаці першому підпункту 197.1.2 
пункту 197.1 статті 197 вилучити слова: "“у 
тому числі постачання електронних послуг 
шляхом надання доступу до електронних 
освітніх (навчальних) ресурсів”"
-91- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

6. пункт 11 розділу І проекту виключити;

-92- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено

22) пункт 11 викласти у такій редакції: 
“ 11. У пункті 197.1 статті 197: 
1) підпункт 197.1.2 викласти у такій 

редакції:
 “197.1.2 надання дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої, вищої освіти закладами освіти, 
науковими установами, у тому числі навчання 
клінічних ординаторів, аспірантів, ад'юнктів, 
асистентів – стажистів і докторантів 
закладами освіти, науковими установами, що 
мають ліцензію на надання таких послуг 
(якщо це передбачено законодавством), в 
тому числі постачання електронних послуг 
шляхом надання доступу до електронних 
освітніх (навчальних) ресурсів, а також послуг 
з виховання та навчання дітей у закладах 
культури, мистецтв, фізичної культури, 
спорту, послуг з проживання учнів, студентів, 
курсантів невійськових та військових закладів 
фахової передвищої або вищої освіти (вищих 
військових навчальних закладів, закладів 

використовується виключно як засіб 
комунікації між викладачем і слухачем";
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фахової передвищої або вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладу вищої освіти), 
у гуртожитках, пансіонах закладів освіти. До 
таких послуг належать послуги з:

 а) виховання та навчання дітей, що 
надаються закладами культури та мистецтв, 
закладами освіти; 

б) утримання, виховання та навчання дітей 
у закладах дошкільної освіти як у межах 
обсягу, установленого навчальними планами і 
програмами, так і понад зазначений обсяг; 

в) усіх видів освітньої діяльності, що 
здійснюється закладами загальної середньої 
освіти; 

г) усіх видів освітньої діяльності, що 
здійснюється закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти; 

ґ) усіх видів освітньої діяльності, що 
здійснюється закладами фахової передвищої, 
вищої освіти, науковими установами у тому 
числі для здобуття іншої фахової передвищої 
або вищої освіти, а також післядипломної 
освіти, підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів;

 д) з підготовки до вступу до закладів 
фахової передвищої та вищої освіти, що 
здійснюється такими закладами, у томі числі 
підготовчими відділеннями закладів вищої 
освіти; 

е) повторного вивчення здобувачами 
фахової передвищої та вищої освіти, які були 
відраховані з таких закладів, окремих 
дисциплін і курсів з подальшим складанням 
контрольних заходів;

 є) навчання клінічних ординаторів, 
аспірантів, ад'юнктів, асистентів – стажистів і 
докторантів; 

і) проведення лекцій, консультацій, 
тренінгів, практикумів, курсів, семінарів, 
занять іншої форми з питань науки, техніки, 
права, культури, мистецтва, фізичної 
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культури, спорту, туризму, краєзнавства 
тощо;

ї) проведення понад обсяги, встановлені 
навчальними планами і освітніми програмами 
лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, 
курсів, семінарів, занять іншої форми для 
здобувачів освіти всіх рівнів; 

й) організація, проведення у 
позанавчальний час заходів за освітнім, 
науковим, технічним, художнім, 
туристичним, екологічним, спортивним, 
оздоровчим та гуманітарним напрямами для 
здобувачів освіти всіх рівнів; 

і) надання інших освітніх послуг 
закладами освіти державної та комунальної 
форм власності згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України”; 

2) у підпункті 197.1.7: 
абзац другий викласти у такій редакції: 
“а) утримання здобувачів освіти у закладах 

дошкільної, пансіонах/інтернатах закладів 
загальної середньої освіти; утримання 
здобувачів освіти в інтернатних закладах 
освіти, школах соціальної реабілітації, 
закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти соціальної реабілітації”; 

Абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 “г) харчування здобувачів освіти у 

закладах дошкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
громадян у закладах охорони здоров'я. 
Порядок надання таких послуг 
затверджується Кабінетом Міністрів України”

 3) підпункт 197.1.17 викласти у такій 
редакції:

 “197.1.17. безоплатного постачання 
товарів/послуг власного виробництва 
підсобними господарствами і 
лікувальновиробничими трудовими 
майстернями (цехами, дільницями) будинків-
інтернатів, територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання 
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соціальних послуг), центрів реінтеграції 
бездомних осіб, центрів соціальної адаптації 
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 
спеціалізованих лікарень, лікувально-
профілактичних закладів особливого типу та 
диспансерів, закладами освіти, що 
здійснюють підготовку кадрів для аграрного 
сектору економіки за умови, що таке 
постачання здійснюється для задоволення 
власних потреб зазначених закладів; 

4) підпункт 197.1.22 викласти у такій 
редакції: 

“197.1.22. надання послуг з проведення 
фундаментальних досліджень, 
науководослідних і дослідницько-
конструкторських робіт, якщо такі послуги 
та/або роботи постачаються науковою 
організацією, закладом вищої освіти, що має 
статус бюджетної установи, або особою, яка 
безпосередньо отримує оплату їх вартості з 
рахунка органу, що здійснює казначейське 
обслуговування бюджетних коштів;”

 5) підпункт 197.1.23 викласти у такій 
редакції: 

“197.1.23. безкоштовної передачі приладів, 
обладнання, матеріалів, крім підакцизних, 
науковим установам та науковим 
організаціям, закладам вищої освіти, 
внесеним до Державного реєстру наукових 
установ, яким надається підтримка держави” 

6) підпункт 197.1.24 викласти у такій 
редакції: 

“197.1.24. надання в сільській місцевості 
сільськогосподарськими товаровиробниками 
послуг з ремонту закладів дошкільної, 
загальної середньої освіти, 
пансіонів/інтернатів закладів освіти, закладів 
охорони здоров'я та надання матеріальної 
допомоги (в межах одного 
неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян на місяць на одну особу) 
продуктами харчування власного 
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виробництва та послуг з обробки землі 
багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, 
реабілітованим громадянам, особам з 
інвалідністю, одиноким особам похилого віку, 
особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та закладам 
дошкільної, загальної середньої освіти, 
пансіонам/інтернатам закладів освіти, 
інтернатам, закладам охорони здоров'я”;
-93- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

пункт 11 розділу І законопроекту 
доповнити таким підпунктом:

Пункт 197.1 статті 197 доповнити 
підпунктом 197.1.32 такого змісту:

"197.1.32. постачання освітніх послуг 
шляхом доступу до публічних освітніх, 
наукових та інформаційних ресурсів в мережі 
Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, проведення та надання яких не 
потребує участі людини, у тому числі шляхом 
надання доступу до віртуальних класів, 
освітніх ресурсів, в яких учні (слухачі) 
виконують завдання онлайн, а оцінки 
виставляються автоматично, без участі 
людини;
-94- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. 
Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано редакційно

98

Пункт 197.1 статті 197 доповнити 
підпунктом 197.1.32 у такій редакції:

"      197.1.32 постачання: 
         а) електронних  послуг шляхом 

надання доступу до електронних освітніх 
(навчальних)  ресурсів;

          б) електронних послуг шляхом 
надання доступу до електронних книжок.     "

доповнити підпунктом 197.1.32 такого 
змісту:

"197.1.32. 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, 
проведення та надання яких не потребує 
участі людини, у тому числі шляхом 
надання доступу до віртуальних класів, 
освітніх ресурсів, у яких учні (слухачі) 
виконують завдання онлайн, а оцінки 
виставляються автоматично, без участі 
людини".

99 12. Статтю 208 доповнити новим -95- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано 16. У статті 208:
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народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

3) абзац перший пункту 12 викласти у такій 
редакції:

“16. У статті 208:
пункт 208.1 викласти у такій редакції:
“208.1 Цією статтею встановлюються 

правила оподаткування у разі постачання 
особою нерезидентом послуг, у тому числі 
електронних послуг, місце надання яких 
розташоване на митній території України, 
особі, яку зареєстровано як платник податку, 
чи будь-якій іншій особі – резиденту – 
суб’єкту господарювання, чи постійному 
представництву нерезидента в Україні.

Правила цієї статті не застосовуються у 
разі постачання електронних послуг особою 
нерезидентом, яку зареєстровано як платника 
податку відповідно до пункту 208-1.2 статті 
208-1 цього Кодексу, фізичній особі – 
підприємцю, яку не зареєстровано як 
платника податку.
-96- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

підпунктом такого змісту

23) пункт 12 викласти у такій редакції:
 “12. У статті 208: 
пункт 208.1 викласти у такій редакції:
 “208.1 Цією статтею встановлюються 

правила оподаткування в разі постачання 
особою-нерезидентом, яку не зареєстровано 
як платника податку, послуг, місце 
постачання яких розташоване на митній 
території України, особі, яку зареєстровано як 
платника податку, чи будь-якій іншій особі 
резиденту - суб’єкту господарювання, крім 
фізичної особи – підприємця, у разі надання їй 
послуг відповідно до статті 2081 цього 
Кодексу”;

 доповнити новим пунктом: 
“208.5-1. Документом, що підтверджує 

факт постачання електронних послуг 

пункт 208.1 викласти в такій редакції:
“208.1 Цією статтею встановлюються 

правила оподаткування у разі постачання 
особою нерезидентом послуг, у тому числі 
електронних послуг, місце надання яких 
розташоване на митній території України, 
особі, яку зареєстровано як платник 
податку, чи будь-якій іншій особі резиденту 
– суб’єкту господарювання, чи постійному 
представництву нерезидента в Україні.

Правила цієї статті не застосовуються у 
разі постачання електронних послуг 
особою нерезидентом, яку зареєстровано як 
платника податку відповідно до пункту 
2081.2 статті 2081 цього Кодексу, фізичній 
особі – підприємцю, яку не зареєстровано 
як платника податку";
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нерезидентом є будь-який документ що 
підтверджує факт оплати вартості таких 
послуг, в тому числі надісланий в електронній 
формі засобами електронного зв'язку”;

100 208.5-1. Документом, що підтверджує факт 
постачання електронних послуг нерезидентом 
є будь-який документ що підтверджує факт 
оплати вартості таких послуг, в тому числі 
надісланий в електронній формі засобами 
електронного зв'язку.

доповнити пунктом 208.51  такого змісту:
"208.51. Документом, що підтверджує факт 

постачання електронних послуг 
нерезидентом, є будь-який документ, що 
підтверджує факт оплати вартості таких 
послуг, у тому числі надісланий в електронній 
формі засобами електронного зв'язку".

101 13. Доповнити статтею 208-1 такого змісту: 17. Доповнити статтею 2081 такого змісту:

102 Стаття 2081. Оподаткування електронних 
послуг, що постачаються нерезидентами 
фізичним особам, місце постачання яких 
розташовано на митній території України.

Стаття 2081. Оподаткування електронних 
послуг, що постачаються нерезидентами 
фізичним особам, місце постачання яких 
розташоване на митній території України

-97- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано103 2081.1. Цією статтею встановлюються 
правила оподаткування електронних послуг, 
місце постачання яких розташовано на митній 
території України, в разі постачання таких 
послуг фізичним особам особою 
нерезидентом, яка не має постійного 
представництва і яку зареєстровано як 
платник податку відповідно до пункту 2081.2 
цієї статті. 

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац третій - четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції:

2081.1. Цією статтею встановлюються 
правила оподаткування електронних послуг, 
місце постачання яких розташоване на митній 
території України, в разі постачання таких 
послуг фізичній особі, у тому числі фізичній 
особі – підприємцю, яку не зареєстровано як 
платника податку (далі у цій статті – фізичній 
особі), особою нерезидентом, яка визначена у 
підпункті “д” підпункту 14.1.139 пункту 14.1 
статті 14 цього Кодексу, і яку зареєстровано як 
платника податку відповідно до пункту 208-1.2 
цієї статті.

Якщо електронні послуги на митній 
території України постачаються фізичній 
особі через посередника, то для цілей цього 
податку вважається, що посередник є 
постачальником таких електронних послуг. 
На такого посередника, якщо він є особою 
нерезидентом, поширюються правила 

2081.1. Цією статтею встановлюються 
правила оподаткування електронних послуг, 
місце постачання яких розташоване на митній 
території України, у разі постачання таких 
послуг фізичній особі, у тому числі фізичній 
особі – підприємцю, яку не зареєстровано як 
платника податку (далі у цій статті – 
фізична особа), особою нерезидентом, яка 
визначена підпунктом “д” підпункту 
14.1.139 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу 
і яку зареєстровано як платника податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті. 
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оподаткування, встановлені цією статтею. 
Положення цього абзацу не поширюються 
на осіб нерезидентів, які постачають 
електронні послуги за посередницькими 
договорами у разі, якщо у рахунках 
(квитанціях), наданих замовникам 
електронних послуг, визначено перелік 
таких електронних послуг та їх фактичного 
постачальника.
-98- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

24) абзац третій пункту 13 викласти у такій 
редакції: 

“2081.1. Цією статтею встановлюються 
правила оподаткування електронних послуг, 
місце постачання яких розташовано на митній 
території України, в разі постачання таких 
послуг фізичним особам, у тому числі 
фізичним особам – підприємцям, не 
зареєстрованим платниками податку на 
додану вартість (далі у цій статті - фізичні 
особи), особою нерезидентом, яка не має 
постійного представництва і яку 
зареєстровано як платник податку відповідно 
до пункту 2081.2 цієї статті”;

104 Якщо електронні послуги на митній 
території України постачаються фізичним 
особам через посередника, то в цілях 
оподаткування вважається, що посередник є 
постачальником таких електронних послуг. 
На такого посередника, якщо він є особою 
нерезидентом, поширюються правила 
оподаткування, встановлені цією статтею. 

Якщо електронні послуги на митній 
території України постачаються фізичній 
особі через посередника, то для цілей 
оподаткування цим податком вважається, 
що посередник є постачальником таких 
електронних послуг. На такого посередника, 
якщо він є особою нерезидентом, 
поширюються правила оподаткування, 
встановлені цією статтею. Положення цього 
абзацу не поширюються на осіб 
нерезидентів, які постачають електронні 
послуги за посередницькими договорами у 
разі, якщо у рахунках (квитанціях), 
наданих замовникам електронних послуг, 
визначено перелік таких електронних 
послуг та їх фактичного постачальника.
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105 2081.2. Реєстрація як платник податку 
особи нерезидента, який постачає електронні 
послуги фізичним особам, місце постачання 
яких розташовано на митній території 
України, здійснюється на підставі заяви про 
реєстрацію як платник податку такої особи 
нерезидента.

2081.2. Реєстрація як платник податку 
особи нерезидента, який постачає електронні 
послуги фізичним особам, місце постачання 
яких розташовано на митній території 
України, здійснюється на підставі заяви про 
реєстрацію як платник податку такої особи 
нерезидента.

-99- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

В абзаці шостому пункту 13 розділу І 
законопроекту цифри та слова «31 грудня» 
замінити цифрами та словами «1 січня»
-100- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено

106 Особа нерезидент зобов’язаний подати 
заяву про реєстрацію як платник податку, 
якщо за результатами попереднього 
календарного року загальна сума від 
здійснення ним операцій з постачання 
фізичним особам електронних послуг, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України, сукупно перевищує суму 
еквівалентну 1000000 гривень, яка 
обчислюється за офіційним курсом валюти 
України до іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
годин 31 грудня відповідного року. Така заява 
подається до 31 березня включно відповідного 
календарного року, наступного за роком у 
якому така особа нерезидент досягла 
передбаченого у цьому пункті обсягу.

Пункт 2081 .2 статті 208 викласти в такій 
редакції:

"2081.2. Реєстрація як платник податку 
особи нерезидента, який постачає електронні 
послуги фізичним особам, місце постачання 
яких розташовано на митній території 
України, здійснюється на підставі заяви про 
реєстрацію як платник податку такої особи 
нерезидента.

Особа нерезидент зобов’язаний подати 
заяву про реєстрацію як платник податку, 
якщо за результатами попереднього 
календарного року загальна сума від 
здійснення ним операцій з постачання 
фізичним особам електронних послуг, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України, крім операцій, які не є 
об'єктом оподаткування відповідно до 
цього розділу сукупно перевищує суму 
еквівалентну 1000000 гривень, яка 
обчислюється за офіційним курсом валюти 
України до іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
годин 31 грудня відповідного року. Така заява 
подається до 31 березня включно відповідного 
календарного року, наступного за роком у 

Особа нерезидент зобов’язана подати 
заяву про реєстрацію як платник податку, 
якщо за результатами попереднього 
календарного року загальна сума від 
здійснення нею операцій з постачання 
фізичним особам електронних послуг, місце 
постачання яких розташоване на митній 
території України, сукупно перевищує суму, 
еквівалентну 1000000 гривень, яка 
обчислюється за офіційним курсом валюти 
України до іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
годин 1 січня відповідного року. Така заява 
подається до 31 березня включно відповідного 
календарного року, наступного за роком, у 
якому така особа нерезидент досягла 
передбаченого у цьому пункті обсягу.
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якому така особа нерезидент досягла 
передбаченого у цьому пункті обсягу."
-101- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414) Відхилено

       Особа нерезидент зобов’язаний подати  
заяву про реєстрацію як платник податку, 
якщо за результатами попереднього 
календарного  року загальна сума від 
здійснення ним операцій з постачання 
фізичним особам  електронних послуг, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території  України, крім операцій, які не є 
об’єктом оподаткування відповідно до цього  
розділу, сукупно  перевищує суму 
еквівалентну 1000000 гривень, яка 
обчислюється за офіційним  курсом валюти 
України до іноземної валюти, встановленим 
Національним банком  України, що діє на 0 
годин 31 грудня відповідного року. Така заява 
подається  до 31 березня включно 
відповідного календарного року, наступного 
за роком у  якому така особа нерезидент 
досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.      

Обгрунтування: Деякі операції та послуги 
не є об'єктом ПДВ в Україні, відповідно 
нелогічно передбачати їх оподаткування, 
якщо вони здійснюються в формі е-послуг. 
-102- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

15. В абзаці шостому пункту 13 розділу І 
законопроекту (щодо пункту 208- 1.2 статті 
208-1 ПКУ) слова «попереднього календарного 
року» замінити словами «попередніх 12 
календарних місяців».

107 Особа нерезидент, який не досяг, 
передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає 
за доцільне добровільно зареєструватися як 
платник податку, може подати заяву про 
реєстрацію як платник податку не пізніше ніж 

Особа нерезидент, яка не досягла, 
передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає 
за доцільне добровільно зареєструватися як 
платник податку, може подати заяву про 
реєстрацію як платник податку не пізніше ніж 
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за 10 календарних днів до початку звітного 
(податкового) періоду, з якого такий 
нерезидент вважатиметься платником 
податку.

за 10 календарних днів до початку звітного 
(податкового) періоду, з якого така особа 
нерезидент вважатиметься платником 
податку.

-103- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 абзац восьмий пункту 13 викласти у такій 
редакції: 

 “Заява про реєстрацію як платника 
податку разом з копіями витягу з відповідного 
бізнес-реєстру (торговельного, банківського 
або іншого реєстру, в якому фіксується факт 
державної реєстрації компанії, організації), 
виданого в країні реєстрації такої особи 
нерезидента, та документа, що підтверджує 
присвоєння ідентифікаційного 
(реєстраційного, облікового) номера (коду) 
нерезидента в країні його реєстрації, якщо у 
витягу з відповідного бізнес-реєстру не 
зазначені відомості про такий номер (код), 
подаються до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, шляхом електронної 
ідентифікації”;
-104- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

108 Заява про реєстрацію як платника податку 
подається до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, в електронній формі з дотриманням 
вимог законів щодо електронного 
документообігу та електронних довірчих 
послуг через електронний сервіс „ПДВ для 
осіб нерезидентів”.

25) абзац восьми пункту 13 викласти у 
такій редакції: 

“Заява про реєстрацію як платника податку 
подається до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081 .2 цього Кодексу”;

Заява про реєстрацію як платника податку 
разом з копіями витягу з відповідного 
бізнес-реєстру (торговельного, 
банківського або іншого реєстру, в якому 
фіксується факт державної реєстрації 
компанії, організації), виданого в країні 
реєстрації такої особи нерезидента, та 
документа, що підтверджує присвоєння 
ідентифікаційного (реєстраційного, 
облікового) номера (коду) нерезидента в 
країні його реєстрації, якщо у витягу з 
відповідного бізнес-реєстру не зазначені 
відомості про такий номер (код), подаються 
до центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну податкову політику, 
в електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги, шляхом електронної 
ідентифікації.
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-105- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 абзац дев’ятий пункту 13 викласти у такій 
редакції:

“У заяві зазначається інформація щодо 
реєстрації нерезидента у країні-нерезидента, 
ідентифікаційні дані нерезидента, 
нерезидента, який буде підлягати електронній 
ідентифікації, дані щодо його представника, 
електронна адреса, причина реєстрації, 
інформація щодо підтвердження факту та 
періоду досягнення суми операцій з 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, визначеної для обов’язкової реєстрації 
платником податку відповідно до абзацу 
другого цього пункту, а також іноземна 
валюта (євро або долар США), в якій особа 
нерезидент буде сплачувати податок.”;
-106- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Відхилено

109 У заяві зазначається інформація щодо 
реєстрації нерезидента у країні-нерезидента, 
ідентифікаційні дані нерезидента, електронна 
адреса, причина реєстрації, інформація щодо 
підтвердження факту та періоду досягнення 
суми операцій з постачання фізичним особам 
електронних послуг, визначеної для 
обов’язкової реєстрації платником податку 
відповідно до абзацу другого цього пункту.

4. У абзаці 5 пункту 208ˡ.2 статті 208 
Податкового кодексу України після слів 
«причина реєстрації» доповнити словами та 
знаком «відомості про дозвільні документи, 
ліцензії (за їх наявності) тощо, які дають право 
на здійснення виду діяльності в Україні 
відповідно до законодавства,».

У заяві про реєстрацію як платника 
податку зазначається інформація щодо 
реєстрації нерезидента у країні-нерезидента, 
ідентифікаційні дані нерезидента, 
нерезидента, який буде підлягати 
електронній ідентифікації, дані щодо його 
представника, електронна адреса, причина 
реєстрації, інформація щодо підтвердження 
факту та періоду досягнення суми операцій 
з постачання фізичним особам електронних 
послуг, визначеної для обов’язкової 
реєстрації платником податку відповідно 
до абзацу другого цього пункту, а також 
іноземна валюта (євро або долар США), в 
якій особа нерезидент буде сплачувати 
податок.

110 Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
відмовляє в реєстрації особи як платника 
податку, якщо за результатами розгляду заяви 
про реєстрацію як платника податку та/або 
поданих документів встановлено, що особа 
або не відповідає вимогам, визначеним 
статтею 180, абзацом другим пункту 2081.2 
статті 2081 цього Кодексу, або якщо існують 
обставини, які є підставою для анулювання 
реєстрації згідно зі статтею 2081.3 цього 
Кодексу, а також якщо під час подання заяви 
не дотримано порядок та строки (терміни), 

Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
відмовляє в реєстрації особи як платника 
податку, якщо за результатами розгляду заяви 
про реєстрацію як платника податку та/або 
поданих документів встановлено, що особа не 
відповідає вимогам, визначеним статтею 180, 
абзацом другим пункту 2081.2 статті 2081 
цього Кодексу, або існують обставини, які є 
підставою для анулювання реєстрації згідно із 
статтею 2081.3 цього Кодексу, а також якщо 
під час подання заяви не дотримано порядок, 
встановлений цим пунктом.
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встановлені абзацами третім – п’ятим цього 
пункту.

-107- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац десятий - одинадцятий пункту 13 
викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 
відмовляє в реєстрації особи як платника 
податку, якщо за результатами розгляду заяви 
про реєстрацію як платника податку та/або 
поданих документів встановлено, що особа 
або не відповідає вимогам, визначеним 
статтею 180, абзацом другим пункту 2081.2 
статті 2081 цього Кодексу, або якщо існують 
обставини, які є підставою для анулювання 
реєстрації згідно зі статтею 2081.3 цього 
Кодексу, а також якщо під час подання заяви 
не дотримано порядок, встановлений цим 
пунктом.

У разі відсутності підстав для відмови у 
реєстрації особи як платника податку 
центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви повинен зареєструвати 
особу нерезидента платником податку та у той 
же термін направити такій особі нерезиденту 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на адресу електронної пошти, 
вказану у заяві про реєстрацію, інформацію 
про:"
-108- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

111  У разі відсутності підстав для відмови у 
реєстрації особи як платника податку 
центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви повинен зареєструвати 
особу нерезидента платником податку та у той 
же термін направити такій особі нерезиденту 
в електронному сервісі “ПДВ для 
нерезидентів” з одночасним повідомленням 
на адресу електронної пошти, вказану у заяві 
на реєстрацію, інформацію про:

26) абзац одинадцятий пункту 13 викласти 
у такій редакції: 

“ У разі відсутності підстав для відмови у 
реєстрації особи як платника податку 

У разі відсутності підстав для відмови у 
реєстрації особи як платника податку 
центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви повинен зареєструвати 
особу нерезидента платником податку та в той 
самий термін направити такій особі 
нерезиденту через спеціальне портальне 
рішення для користувачів нерезидентів, які 
надають електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на адресу електронної пошти, 
зазначену в заяві про реєстрацію як платника 
податку, інформацію про:
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центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви повинен зареєструвати 
особу нерезидента платником податку та у той 
же термін направити такій особі нерезиденту 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу з 
одночасним повідомленням на адресу 
електронної пошти, вказану у заяві на 
реєстрацію, інформацію про:”;

112 а) реєстрацію платником податку; а) реєстрацію платником податку;

113 б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованого як платник 
податку;

б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку;

114 в) звітний (податковий) період, граничні 
строки подання податкової звітності з податку 
та граничні строки і порядок сплати 
податкових зобов’язань.

в) звітний (податковий) період, граничні 
строки подання податкової звітності з податку 
та граничні строки і порядок сплати 
податкових зобов’язань.

115 Особа-нерезидент, зазначена у цьому 
пункті, вважається зареєстрованою як 
платник податку з дати внесення запису до 
реєстру платників податку у разі обов’язкової 
реєстрації особи як платника податку або з 
першого числа звітного (податкового) 
періоду, наступного за днем спливу 10 
календарних днів після подання до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику заяви 
про реєстрацію, у разі добровільної реєстрації.

Особа нерезидент, зазначена у цьому 
пункті, вважається зареєстрованою як 
платник податку з дати внесення запису до 
реєстру платників податку у разі обов’язкової 
реєстрації особи як платника податку або з 
першого числа звітного (податкового) 
періоду, наступного за днем спливу 10 
календарних днів після подання до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику заяви 
про реєстрацію як платника податку, у разі 
добровільної реєстрації.

-109- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано116

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

пункт 13 розділу І законопроекту після 
абзацу п'ятнадцятого доповнити новим 
абзацом такого змісту:

Протягом 180 календарних днів з дати 
реєстрації особи нерезидента як платник 
податку, така особа нерезидент направляє 
до центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну податкову політику, 
офіційний лист, в якому підтверджує 
відомості надані при реєстрації як платник 
податку, у тому числі про свій 



51

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

Протягом 180 календарних днів з дати 
реєстрації особи нерезидента як платник 
податку, така особа нерезидент направляє 
центральному органу виконавчої влади. що 
реалізує державну податкову політику 
офіційний лист в якому підтверджує відомості 
надані при реєстрації як платник податку, у 
тому числі, про свій ідентифікаційний 
(реєстраційний, обліковий) номер (код) та про 
представника нерезидента, якого було 
електронно дистанційно ідентифіковано, 

 У зв’язку з цим абзац шістнадцятий 
вважати абзацом сімнадцятим;

ідентифікаційний (реєстраційний, 
обліковий) номер (код) та про 
представника нерезидента, якого 
електронно дистанційно ідентифіковано.

-110- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац шістнадцятий пункту 13 викласти у 
такій редакції:

“У разі, якщо в особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку, 
відбуваються будь-які зміни в облікових 
відомостях, така особа нерезидент повідомляє 
про зміни в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги шляхом подання заяви для 
перереєстрації протягом 10 робочих днів, що 
настають за днем, коли змінилися дані про 
платника податку”;
-111- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

117 У разі, якщо в особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку, 
відбуваються будь-які зміни в облікових 
відомостях, така особа нерезидент повідомляє 
про зміни у електронному сервісі “ПДВ для 
осіб нерезидентів шляхом подання заяви для 
перереєстрації протягом 10 робочих днів, що 
настають за днем, коли змінилися дані про 
платника податку.

27) абзац шістнадцятий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“У разі, якщо в особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку, 
відбуваються будь-які зміни в облікових 
відомостях, така особа нерезидент повідомляє 
про зміни в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 

У разі, якщо в особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку, 
відбуваються будь-які зміни в облікових 
відомостях, така особа нерезидент повідомляє 
про зміни в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, шляхом подання заяви 
для перереєстрації протягом 10 робочих днів, 
що настають за днем, коли змінилися дані про 
платника податку.
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відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу 
шляхом подання заяви для перереєстрації 
протягом 10 робочих днів, що настають за 
днем, коли змінилися дані про платника 
податку”;
-112- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано118 Форма заяви про реєстрацію особи 

нерезидента як платника податку та змін в 
облікових відомостях визначена у абзаці 
першому цього пункту, та особливості її 
складання та подання, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
формує та реалізує державну фінансову 
політику.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сімнадцятий пункту 13 викласти у 
такій редакції:

Форма заяви про реєстрацію особи 
нерезидента як платника податку, 
визначена у абзаці першому цього пункту, 
та змін в облікових відомостях, 
встановлюються державною та 
англійською мовами та затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.

Форма заяви про реєстрацію особи 
нерезидента як платника податку, 
визначена абзацом першому цього пункту, 
та форма внесення змін до облікових 
відомостей, встановлюються державною та 
англійською мовами та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.

-113- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано119 Формування та ведення електронного 
сервісу “ПДВ для осіб нерезидентів” 
здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику з дотриманням вимог 
законів України "Про електронні документи 
та електронний документообіг" та "Про 
електронні довірчі послуги".

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий 
пункту 13 замінити одним абзацом такого 
змісту:

Реєстрація нерезидента як платника 
податку та взаємодія такого нерезидента з 
контролюючим органом здійснюється 
шляхом електронної ідентифікації з 
використанням доменного імені нерезидента 
та/або, за бажанням особи нерезидента, з 
використанням інших дозволених технологій 
електронної ідентифікації платника податків, 
визначених для цілей цього Кодексу. Такий 
Порядок електронної ідентифікації 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну фінансову політики, та 
на спеціальному портальному рішенні для 

Реєстрація нерезидента як платника 
податку та взаємодія такої особи 
нерезидента з контролюючим органом 
здійснюються шляхом електронної 
ідентифікації з використанням доменного 
імені нерезидента та/або, за бажанням 
особи нерезидента, з використанням інших 
дозволених технологій електронної 
ідентифікації платника податків, 
визначених для цілей цього Кодексу. 
Порядок електронної ідентифікації 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
фінансову політики, та його офіційний 
переклад на англійську мову розміщується 
на спеціальному портальному рішенні для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, 
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користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, розміщується його 
офіційний переклад на англійську мову”; 
-114- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

28) абзаци восімнадцятий і девятнадцятий 
пункту 13 замінити одним абзацом такого 
змісту:

“Реєстрація нерезидента як платника 
податку та взаємодія такого нерезидента з 
контролюючим органом здійснюється 
шляхом електронної дистанційної 
ідентифікації без використання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг. 
Такий Порядок електронної дистанційної 
ідентифікації визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 
політики”;

120 Вимоги і правила функціонування такого 
електронного сервісу затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
формує та реалізує державну фінансову 
політику.

121 2081.3. Анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента здійснюється на 
підставі:

2081.3. Анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента здійснюється на 
підставі:

-115- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики 

абзац двадцять перший пункту 13 викласти 
у такій редакції: 

 “1) заяви про анулювання реєстрації як 
платник податку (далі – заява про анулювання 
реєстрації), яка подається в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги шляхом електронної 
ідентифікації”;

122 1) заяви про анулювання реєстрації як 
платник податку (далі – заява анулювання 
реєстрації), яка подається в електронній формі 
через електронний сервіс “ПДВ для осіб 
нерезидентів”;

-116- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

1) заяви про анулювання реєстрації як 
платника податку (далі – заява про 
анулювання реєстрації), яка подається в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги, шляхом електронної 
ідентифікації;
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29) абзац двадцять перший пункту 13 
викласти у такій редакції:

 “1) заяви про анулювання реєстрації як 
платник податку (далі – заява анулювання 
реєстрації), яка подається в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу”;

123 2) рішення контролюючого органу, якщо: 2) рішення контролюючого органу, якщо:

124 а) особа-нерезидент, зареєстрована як 
платник податку відповідно до пункту 2081.2 
цієї статті, за чотири послідовні звітні 
(податкові) періоди не подає контролюючому 
органу спрощених податкових декларацій з 
податку та/або подає такі декларації, які 
свідчать про відсутність постачання 
електронних послуг;

особа нерезидент, зареєстрована як 
платник податку відповідно до пункту 2081.2 
цієї статті, за чотири послідовні звітні 
(податкові) періоди не подає до 
контролюючого органу спрощених 
податкових декларацій з податку та/або подає 
такі декларації, щосвідчать про відсутність 
постачання електронних послуг;

125 б) припинено діяльність (ліквідовано) 
особи-нерезидента в країні реєстрації 
нерезидента;

припинено діяльність (ліквідовано) особи 
нерезидента в країні реєстрації нерезидента.

-117- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац двадцять п’ятий пункту 13 
виключити. 
-118- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено

126 в) установчі документи особи-
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку, визнані недійсними.

30) абзац двадцять п’ятий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“в) особу нерезидента звільнено від сплати 
податку чи її податкову реєстрацію 
анульовано (скасовано, визнано недійсною) за 
рішенням суду”;
-119- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89) Відхилено127

5. Пункт 208ˡ.3 статті 208 Податкового 
кодексу України доповнити пунктом «г» 
такого змісту: «г) втрата чинності дозвільних 
документів, ліцензій тощо, які дають право на 
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здійсненні виду діяльності в Україні 
відповідно до законодавства.»
-120- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац двадцять шостий пункту 13 викласти 
у такій редакції:

“Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви або прийняття рішення 
про анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги з одночасним повідомленням на 
адресу електронної пошти, вказану у заяві про 
анулювання реєстрації як платника податку, 
інформацію про:”
-121- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

128 Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви або прийняття рішення 
про анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” 
з одночасним повідомленням на адресу 
електронної пошти, вказану у заяві про 
анулювання реєстрації як платника податку, 
інформацію про:

31) абзац двадцять шостий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви або прийняття рішення 
про анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, зареєстрованих платниками 
податку на додану вартість відповідно до 
пункту 2081.2 цього Кодексу з одночасним 
повідомленням на адресу електронної пошти, 
вказану у заяві про анулювання реєстрації як 
платника податку, інформацію про:”;

Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви про анулювання 
реєстрації або прийняття рішення про 
анулювання реєстрації як платника податку 
особи нерезидента повинен направити такій 
особі нерезиденту в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на адресу електронної пошти, 
зазначену у заяві про анулювання реєстрації, 
інформацію про:
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129 а) дату, з якої реєстрації платником 
податку особи нерезидента буде анульована;

дату, з якої реєстрація як платник податку 
особи нерезидента буде анульована;

130 б) наслідки анулювання реєстрації як 
платник податку;

наслідки анулювання реєстрації як 
платник податку;

131 в) строки подання податкової звітності з 
податку за останній звітній (податковий) 
період та строки і порядок сплати податкових 
зобов’язань з податку за останній звітний 
(податковий) період. 

строки подання податкової звітності з 
податку за останній звітний (податковий) 
період та строки і порядок сплати податкових 
зобов’язань з податку за останній звітний 
(податковий) період. 

132 Заява про анулювання реєстрації як 
платник податку подається особою 
нерезидентом у відповідному звітному 
(податковому) періоді не пізніше, ніж за 3 
робочих дні до його закінчення. У випадку, 
порушення зазначеного у цьому абзаці строку, 
вважається, що така заява подана у перший 
день наступного звітного (податкового) 
періоду. 

Заява про анулювання реєстрації подається 
особою нерезидентом у відповідному 
звітному (податковому) періоді не пізніше, 
ніж за три робочі дні до його закінчення. У 
разі порушення зазначеного у цьому абзаці 
строку вважається, що така заява подана у 
перший день наступного звітного 
(податкового) періоду. 

133 Анулювання реєстрації як платника 
податку особи-нерезидента відбувається 
останнім днем звітного періоду, у якому 
подано заяву про анулювання реєстрації, 
прийнято рішення, передбачене цим пунктом, 
або з дати припинення діяльності особи-
нерезидента в країні нерезидента.

Анулювання реєстрації як платника 
податку особи нерезидента відбувається 
останнім днем звітного періоду, в якому 
подано заяву про анулювання реєстрації, 
прийнято рішення, передбачене цим пунктом, 
або з дати припинення діяльності особи 
нерезидента в країні нерезидента. При цьому 
сума надміру сплаченого податку особою 
нерезидентом не підлягає поверненню з 
державного бюджету.

134 Подання спрощеної податкової декларації 
за останній звітний (податковий) період та 
сплата податкового зобов’язання, зазначеного 
у такій декларації, здійснюється у порядку та 
строки, визначені цією статтею.

Подання спрощеної податкової декларації 
за останній звітний (податковий) період та 
сплата податкового зобов’язання, зазначеного 
у такій декларації, здійснюються у порядку та 
строки, визначені цією статтею.

-122- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано135 Зазначене у цьому пункті правило щодо 
анулювання  реєстрації як платник податку 
особи нерезидента не застосовується, якщо за 
результатами попереднього календарного 
року загальна сума від здійснення ним 
операцій з постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташовано на митній території України, 
сукупно перевищує суму еквівалентну 

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

у пункті 13: 
абзац тридцять перший доповнити 

реченням такого змісту:

Зазначене у цьому пункті правило щодо 
анулювання реєстрації як платник податку 
особи нерезидента не застосовується, якщо за 
результатами попереднього календарного 
року загальна сума від здійснення ним 
операцій з постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, 
сукупно перевищує суму, еквівалентну 
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1000000 гривень, яка обчислюється за 
офіційним курсом валюти України до 
іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
годин 31 грудня відповідного року.

 “При цьому сума надміру сплаченого 
податку особою нерезидентом не підлягає 
поверненню з державного бюджету”; 

абзац тридцять третій викласти у такій 
редакції:

  “Зазначене у цьому пункті правило щодо 
анулювання реєстрації як платника податку 
особи нерезидента не застосовується, якщо за 
результатами попереднього календарного 
року загальна сума від здійснення ним 
операцій з постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, 
сукупно перевищує суму еквівалентну 
1000000 гривень, яка обчислюється за 
офіційним курсом валюти України до 
іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
години 1 січня відповідного року, крім 
випадку припинення діяльності особи 
нерезидента в країні нерезидента”.

1000000 гривень, яка обчислюється за 
офіційним курсом валюти України до 
іноземної валюти, встановленим 
Національним банком України, що діє на 0 
годин 1 січня відповідного року, крім 
випадку припинення діяльності особи 
нерезидента в країні нерезидента.

-123- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано136 Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви про анулювання 
реєстрації як платник податку від особи 
нерезидента, реєстрації як платник податку 
якого не підлягає анулюванню, повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” 
з одночасним повідомленням на адресу 
електронної пошти, вказану у заяві про 
анулювання реєстрації як платник податку, 
інформацію про:

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац тридцять четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції:

“Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви про анулювання 
реєстрації як платник податку від особи 
нерезидента, реєстрації як платник податку 
якого не підлягає анулюванню, повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги з одночасним повідомленням на 
адресу електронної пошти, вказану у заяві про 

Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви про анулювання 
реєстрації як платник податку від особи 
нерезидента, реєстрації як платник податку 
якого не підлягає анулюванню, повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги, з одночасним повідомленням на 
адресу електронної пошти, зазначену в заяві 
про анулювання реєстрації, інформацію про:
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анулювання реєстрації як платник податку, 
інформацію про:
-124- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

32) абзац тридцять четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, 
протягом трьох робочих днів після 
надходження заяви про анулювання 
реєстрації як платник податку від особи 
нерезидента, реєстрації як платник податку 
якого не підлягає анулюванню, повинен 
направити такій особі нерезиденту в 
електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, зареєстрованих платниками 
податку на додану вартість відповідно до 
пункту 2081 2 цього Кодексу з одночасним 
повідомленням на адресу електронної пошти, 
вказану у заяві про анулювання реєстрації як 
платник податку, інформацію про:”;

137 а) відмову у анулюванні реєстрації як 
платник податку;

відмову в анулюванні реєстрації як 
платника податку;

138 б) причини такої відмови. причини такої відмови.

-125- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано139 Форма заяви про анулювання реєстрації 
платником податку, визначена у абзаці 
другому цього пункту, та особливості її 
складання та подання, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
формує та реалізує державну фінансову 
політику.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

Абзаци тридцять сьомий і тридцять 
восьмий пункту 13 замінити одним абзацом 
такого змісту:

"Форма заяви про анулювання реєстрації 
платником податку, визначена у абзаці 
другому цього пункту, форми рішення про 
анулювання реєстрації платником податку 
особи нерезидента та рішення про відмову у 
анулюванні реєстрації платником податку 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 

Форма заяви про анулювання реєстрації, 
визначена абзацом другим цього пункту, 
форми рішення про анулювання реєстрації як 
платника податку особи нерезидента та 
рішення про відмову у анулюванні реєстрації 
як платника податку затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику. Порядок прийняття 
рішення про анулювання реєстрації як 
платника податку особи нерезидента та 
рішення про відмову в анулюванні 
реєстрації як платника податку 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
фінансову політики, та його офіційний 
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політику. Порядок прийняття рішення про 
анулювання реєстрації платником податку 
особи нерезидента та рішення про відмову у 
анулюванні реєстрації платником податку 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 
політики, та на спеціальному портальному 
рішенні для користувачів нерезидентів, які 
надають електронні послуги, розміщується 
його офіційний переклад на англійську мову. 
".

 

переклад на англійську мову розміщується 
на спеціальному портальному рішенні для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги.

140 Форма та порядок прийняття рішення про 
анулювання реєстрації платником податку 
особи нерезидента та рішення про відмову у 
анулюванні реєстрації платником податку, 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що формує та реалізує 
державну фінансову політику.

141 2081.4. Базовим звітним (податковим) 
періодом для особи нерезидента 
зареєстрованого платником податку 
відповідно до пункту 208-1.2 цієї статті є 
квартал.

2081.4. Базовим звітним (податковим) 
періодом для особи нерезидента 
зареєстрованої як платник податку відповідно 
до пункту 2081.2 цієї статті, є квартал.

142 Останнім звітним (податковим) періодом є 
період, який розпочинається першим днем 
кварталу, у якому було анульовано реєстрацію 
як платник податку особи нерезидента, та 
закінчується днем анулювання реєстрації як 
платник податку особи нерезидента.

Останнім звітним (податковим) періодом є 
період, який розпочинається першим днем 
кварталу, в якому анульовано реєстрацію як 
платник податку особи нерезидента, та 
закінчується днем анулювання реєстрації як 
платник податку особи нерезидента.

143 2081.5. Датою виникнення податкових 
зобов’язань по операціях з постачання особою 
нерезидентом, зареєстрованою як платник 
податку відповідно до пункту 2081.2 цієї 
статті, електронних послуг, є останній день 
звітного (податкового) періоду у якому 
здійснено оплату електронних послуг.

2081.5. Датою виникнення податкових 
зобов’язань за операціями з постачання 
особою нерезидентом, зареєстрованою як 
платник податку відповідно до пункту 2081.2 
цієї статті, електронних послуг, є останній 
день звітного (податкового) періоду, в якому 
здійснено оплату електронних послуг.

144 2081.6. База оподаткування операцій з -126- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано 2081.6. База оподаткування операцій з 
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постачання особою нерезидентом, 
зареєстрованим як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
електронних послуг, визначається виходячи з 
договірної вартості таких послуг.

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 абзац сорок чотири пункту 13 викласти у 
такій редакції:

  “2081.6. База оподаткування операцій з 
постачання особою нерезидентом, 
зареєстрованою як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
електронних послуг, визначається виходячи з 
вартості таких послуг.

Податок становить 20 відсотків бази 
оподаткування та додається до вартості 
електронних послуг, крім операцій, що 
звільнені від оподаткування податком на 
додану вартість.

База оподаткування і сума податку 
визначаються у іноземній валюті (євро або 
долар США)”;

постачання особою нерезидентом, 
зареєстрованою як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
електронних послуг визначається виходячи з 
вартості таких послуг.

-127- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково145 Податок становить 20 відсотків бази 
оподаткування та включається до ціни 
електронних послуг. 33) абзац сорок три пункту 13 викласти у 

такій редакції:
 “Податок становить 20 відсотків бази 

оподаткування та додається до ціни 
електронних послуг”

Податок становить 20 відсотків бази 
оподаткування та додається до вартості 
електронних послуг, крім операцій, 
звільнених від оподаткування податком на 
додану вартість.

-128- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково146 База оподаткування і сума податку 
визначаються у національній валюті. 
Перерахунок іноземної валюти у валюту 
України здійснюється за офіційним курсом 
валюти України до іноземної валюти, 
встановлений Національним банком України, 
що діє на 0 годин дня визначення податкових 
зобов’язань.

34) абзац сорок чотири пункту 13 викласти 
у такій редакції: 

“База оподаткування і сума податку 
визначаються у національній валюті”;

База оподаткування і сума податку 
визначаються в іноземній валюті (євро або 
долар США).

-129- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано147 2081.7. Особа нерезидент, зареєстрований 
як платник податку відповідно до пункту 
2081.2 цієї статті, не складає податкові 
накладні на операції з постачання 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташовано на митній території України. 16. . Абзац сорок п’ятий пункту 13 розділу 

І законопроекту (щодо пункту 208-1.7 статті 
208-1 ПКУ) викласти в такій редакції:

2081.7. Особа нерезидент, зареєстрована 
як платник податку відповідно до пункту 
2081.2 цієї статті, не здійснює формування 
податкового кредиту з податку та не складає 
податкові накладні на операції з постачання 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України.
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 «208-1.7. Особа нерезидент, 
зареєстрований як платник податку 
відповідно до пункту 208-1.2 цієї статті не 
здійснює формування податкового кредиту з 
податку та не складає податкові накладні на 
операції з постачання електронних послуг, 
місце постачання яких розташовано на митній 
території України».
-130- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики 

абзац сорок шостий пункту 13 викласти у 
такій редакції: 

 “2081.8. Особа нерезидент, 
зареєстрований як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
складає спрощену податкову декларацію і 
подає її в електронній формі через спеціальне 
портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні послуги, 
шляхом електронної ідентифікації, протягом 
40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) 
періоду, незалежно від того чи здійснювалося 
протягом звітного (податкового) періоду 
нерезидентом постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України чи 
ні”
-131- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

148 2081.8. Особа нерезидент, зареєстрований 
як платник податку відповідно до пункту 
2081.2 цієї статті, складає податкову 
спрощену податкову декларацію і подає її в 
електронній формі в особистому кабінеті 
платника податку на електронному сервісі 
“ПДВ для осіб нерезидентів”, протягом 40 
календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) 
періоду, не залежно від того чи здійснювалося 
протягом звітного (податкового) періоду 
нерезидентом постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташовано на митній території України чи 
ні. 

35) абзац сорок шостий пункту 13 викласти 
у такій редакції:

 “2081.8. Особа нерезидент, 
зареєстрований як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
складає податкову спрощену податкову 
декларацію і подає її в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 

2081.8. Особа нерезидент, зареєстрована як 
платник податку відповідно до пункту 2081.2 
цієї статті, складає спрощену податкову 
декларацію і подає її в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, шляхом електронної 
ідентифікації протягом 40 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем 
звітного (податкового) періоду, незалежно від 
того, чи здійснювалося нерезидентом 
протягом звітного (податкового) періоду 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, місце постачання яких розташоване на 
митній території України.
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відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу, 
протягом 40 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного 
(податкового) періоду, не залежно від того чи 
здійснювалося протягом звітного 
(податкового) періоду нерезидентом 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, місце постачання яких розташовано на 
митній території України чи ні”

149 2081.8.1. В спрощеній податковій 
декларації зазначається:

2081.8.1. У спрощеній податковій 
декларації зазначаються:

150 а) найменування особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку;

а) найменування особи нерезидента, 
зареєстрованої як платник податку;

151 б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованого як платник 
податку;

б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку;

152 в) звітний (податковий) період, за який 
подається спрощена податкова декларація;

в) звітний (податковий) період, за який 
подається спрощена податкова декларація;

153 г) договірна вартість постачання 
електронних послуг, без урахування податку;

г) договірна вартість постачання 
електронних послуг, без урахування податку;

154 ґ) сума податку. ґ) сума податку.

155 У разі якщо у майбутніх податкових 
періодах особа нерезидент, зареєстрований як 
платник податку, самостійно виявляє 
помилки, що містяться у раніше поданій ним 
спрощеній податковій декларації, він 
зобов'язаний надіслати уточнюючий 
розрахунок до такої спрощеної податкової 
декларації та сплатити суму недоплати.

У разі якщо у майбутніх податкових 
періодах особа нерезидент, зареєстрована як 
платник податку, самостійно виявляє 
помилки, що містяться у раніше поданій ним 
спрощеній податковій декларації, вона 
зобов'язана надіслати уточнюючий 
розрахунок до такої спрощеної податкової 
декларації та сплатити суму недоплати.

156 2081.8.2. В уточнюючому розрахунку до 
спрощеної податкової декларації 
зазначається:

2081.8.2. В уточнюючому розрахунку до 
спрощеної податкової декларації 
зазначаються:

157 а) найменування особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку;

а) найменування особи нерезидента, 
зареєстрованої як платник податку;

158 б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованого як платник 
податку;

б) індивідуальний податковий номер особи 
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку;

-132- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено159 в) дата складання уточнюючого 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації; У статті 2081.8.2. підпункт в) доповнити 

наступним реченням «незалежно від дати 
фактичного накладення підписів сторін».

в) дата складання уточнюючого 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації;
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160 г) звітний (податковий) період, за який 
була подана спрощена податкова декларація;

г) звітний (податковий) період, за який 
була подана спрощена податкова декларація;

-133- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац п’ятдесят дев’ятий пункту 13 
викласти у такій редакції:

ґ) договірна вартість постачання 
електронних послуг, яка не була 
задекларована у спрощеній податковій 
декларації, без урахування податку, або була 
надміру задекларована; 
-134- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано редакційно

161 ґ) договірна вартість постачання 
електронних послуг, яка не була 
задекларована у спрощеній податковій 
декларації, без урахування податку;

7. підпункт "ґ" підпункту 2081 .8.2 пункту 
2081 .8 статті 2081 (пункт 13 розділу І 
проекту), після слів "не була задекларована" 
доповнити словами "(була надміру 
задекларована)";

 ґ) договірна вартість постачання 
електронних послуг, яка не була 
задекларована у спрощеній податковій 
декларації, без урахування податку, або була 
надміру задекларована у спрощеній 
податковій декларації;

-135- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано162 д) сума податку, яка не була задекларована 
у спрощеній податковій декларації. народні депутати України - члени 

Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац шістдесятий пункту 13 викласти у 
такій редакції:

д) сума податку, яка не була задекларована 
у спрощеній податковій декларації або сума 
податку, яка була надміру задекларована у 
спрощеній податковій декларації.

д) сума податку, яка не була задекларована 
у спрощеній податковій декларації, або сума 
податку, яка була надміру задекларована у 
спрощеній податковій декларації.

-136- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано редакційно163

8. підпункт 2081 .8.2 пункту 2081 .8 статті 
2081 (пункт 13 розділу І проекту) доповнити 
новим підпунктом "е" такого змісту: "е) сума 
податку, яка була надміру задекларована у 
спрощеній податковій декларації";
-137- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано164 Сума податкового зобов’язання, зазначена 

особою нерезидентом в уточнюючому 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації, підлягає сплаті протягом 30 

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

Сума податкового зобов’язання, зазначена 
особою нерезидентом в уточнюючому 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації, підлягає сплаті протягом 30 
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 Абзац шістдесят перший пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“Сума податкового зобов’язання, 
зазначена особою нерезидентом в 
уточнюючому розрахунку до спрощеної 
податкової декларації, підлягає сплаті 
протягом 30 календарних днів, що настають за 
днем подання такого уточнюючого 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації, а сума надміру сплаченого 
податку, зазначена особою нерезидентом в 
уточнюючому розрахунку до спрощеної 
податкової декларації, автоматично 
зараховується у рахунок сплати 
податкових зобов’язань з податку на 
додану вартість наступних звітних 
(податкових) періодів і не може бути 
повернута на рахунок особи нерезидента”.
-138- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано редакційно

календарних днів, що настають за днем 
подання такого уточнюючого розрахунку до 
спрощеної податкової декларації.

9. останній абзац підпункту 2081 .8.2 
пункту 2081 .8 статті 2081 (пункт 13 розділу І 
проекту) доповнити словами "а сума надміру 
сплаченого податку, зазначена особою 
нерезидентом в уточнюючому розрахунку до 
спрощеної податкової декларації, підлягає 
поверненню у порядку, встановленому цим 
Кодексом";

календарних днів, що настають за днем 
подання такого уточнюючого розрахунку до 
спрощеної податкової декларації, а сума 
надміру сплаченого податку, зазначена 
особою нерезидентом в уточнюючому 
розрахунку до спрощеної податкової 
декларації, автоматично зараховується у 
рахунок сплати податкових зобов’язань з 
податку на додану вартість наступних 
звітних (податкових) періодів і не може 
бути повернута на рахунок особи 
нерезидента.

-139- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано165 2081.8.3. Форми спрощеної податкової 
декларації та уточнюючого розрахунку до неї, 
а також особливості їх складання та подання, 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що формує та реалізує 
державну фінансову політику.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

Абзац шістдесят другий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

Форми спрощеної податкової декларації та 
уточнюючого розрахунку до неї 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 
політику. Особливості складання та 
подання спрощеної податкової декларації 
та уточнюючого розрахунку, 

Форми спрощеної податкової декларації та 
уточнюючого розрахунку до неї 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову 
політику. Особливості складання та 
подання спрощеної податкової декларації 
та уточнюючого розрахунку 
затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
фінансову політики, та його офіційний 
переклад на англійську мову розміщується 
на спеціальному портальному рішенні для 
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затверджуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
фінансову політики, та на спеціальному 
портальному рішенні для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги, розміщується його офіційний 
переклад на англійську мову. 

користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги. 

-140- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики. 

абзац шістдесят третій пункту 13 замінити 
двома абзацами такого змісту:

 
"Форми спрощеної податкової декларації 

та уточнюючого розрахунку до неї, та інші 
форми, визначені цією статтею, 
розміщуються на спеціальному портальному 
рішенні для користувачів нерезидентів, які 
надають електронні послуги.

Спрощена податкова декларація та 
уточнюючий розрахунок до неї заповнюються 
державною або англійською мовою”.
-141- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

166 Форми спрощеної податкової декларації та 
уточнюючого розрахунку до неї 
розміщуються в електронному сервісі “ПДВ 
для осіб нерезидентів.

36) абзац шістдесят третій пункту 13 
викласти у такій редакції:

 “Форми спрощеної податкової декларації 
та уточнюючого розрахунку до неї 
розміщуються у спеціальному портальному 
рішенні для користувачів нерезидентів, 
зареєстрованих платниками податку на 
додану вартість відповідно до пункту 2081.2 
цього Кодексу”;

Форми спрощеної податкової декларації та 
уточнюючого розрахунку до неї, інші форми, 
визначені цією статтею, розміщуються на 
спеціальному портальному рішенні для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги.

Спрощена податкова декларація та 
уточнюючий розрахунок до неї заповнюються 
державною або англійською мовою.

-142- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано167 2081.9. Сума податкового зобов’язання, 
зазначена особою нерезидентом, 
зареєстрованим як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
підлягає сплаті в іноземній валюті протягом 
30 календарних днів, що настають за останнім 

народні депутати України – члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики  

абзац шістдесят четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

2081.9. Сума податкового зобов’язання, 
зазначена особою нерезидентом, 
зареєстрованою як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або 
долар США) протягом 30 календарних днів, 
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днем граничного строку, передбаченого 
пунктом 2081.8 цієї статті для подання 
спрощеної податкової декларації.

“2081.9. Сума податкового зобов’язання, 
зазначена особою нерезидентом, 
зареєстрованою як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, 
підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або 
долар США) протягом 30 календарних днів, 
що настають за останнім днем граничного 
строку, передбаченого пунктом 2081.8 цієї 
статті для подання спрощеної податкової 
декларації на валютний рахунок, відкритий 
центральному органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, в уповноваженому 
банку. 

 Реквізити такого валютного рахунку 
розміщуються на спеціальному 
портальному рішенні для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги”.

що настають за останнім днем граничного 
строку, передбаченого пунктом 2081.8 цієї 
статті для подання спрощеної податкової 
декларації, на валютний рахунок, 
відкритий центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, в 
уповноваженому банку. 

Реквізити такого валютного рахунку 
розміщуються на спеціальному 
портальному рішенні для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні 
послуги.

168 2081.10. У разі, якщо особа нерезидент, 
зареєстрований як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, у 
встановлений термін не подає спрощену 
податкову декларацію або у встановлений 
термін не сплачує податок, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику протягом 30 календарних 
днів після спливу встановлених термінів, 
направляє такому нерезиденту в 
передбаченому статтею 58-1 цього Кодексу 
порядку повідомлення про необхідність 
подання спрощеної податкової декларації 
та/або сплати податку, а також про суму 
штрафних санкцій за такі порушення.

2081.10. У разі, якщо особа нерезидент, 
зареєстрована як платник податку відповідно 
до пункту 2081.2 цієї статті, у встановлений 
термін не подає спрощену податкову 
декларацію або у встановлений термін не 
сплачує податок, центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику протягом 30 календарних 
днів після спливу встановлених термінів, 
направляє такому нерезиденту в 
передбаченому статтею 581 цього Кодексу 
порядку повідомлення про необхідність 
подання спрощеної податкової декларації 
та/або сплати податку, а також про суму 
штрафних санкцій за такі порушення.

169 Штрафні санкції у разі порушення строків 
подачі спрощеної податкової декларації 
та/або сплати податку застосовуються згідно з 
главою 11 розділу ІІ цього Кодексу

Штрафні санкції у разі порушення строків 
подання спрощеної податкової декларації 
та/або сплати податку застосовуються згідно з 
главою 11 розділу ІІ цього Кодексу.

170 2081.11. При проведенні податкової -143- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано 2081.11. Спрощена податкова декларація 
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перевірки спрощеної податкової декларації 
поданої особою нерезидентом, 
зареєстрованим як платник податку 
відповідно до пункту 208-1.2 цієї статті, 
центральний орган виконавчої, що реалізує 
державну податкову політику, за рішенням 
керівника може витребувати в особи 
нерезидента та третіх осіб інформацію та 
документи, які підтверджують факт 
постачання на митній території України 
електронних послуг фізичним особам, 
вартість поставлених послуг та терміни їх 
оплати. 

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

абзац шістдесят сьомий пункту 13 
викласти у такій редакції

“2081.11 Спрощена податкова декларація 
підлягає виключно камеральній спеціальній 
перевірці.

 Камеральною спеціальною перевіркою 
вважається перевірка, яка проводиться у 
приміщенні контролюючого органу на 
підставі даних, зазначених у спрощеній 
податковій декларації, поданій особою 
нерезидентом, зареєстрованою як платник 
податку відповідно до пункту 208-1.2 статті 
208-1 цього Кодексу, а також отриманої 
відповідно до цього пункту інформації. 

Термін проведення камеральної 
спеціальної перевірки не повинен 
перевищувати 90 календарних днів, 
наступних за днем подання спрощеної 
податкової декларації.

За результатами камеральної спеціальної 
перевірки, у разі встановлення порушень, 
складається виключно податкове 
повідомлення, що містить детальний 
розрахунок податкового зобов’язання (за 
наявності) та штрафних фінансових санкцій, а 
також обставини вчиненого правопорушення, 
що встановлені під час камеральної 
спеціально перевірки та граничні строки 
сплати грошового зобов’язання.

При проведенні камеральної спеціальної 
перевірки спрощеної податкової декларації 
поданої особою нерезидентом, 
зареєстрованою як платник податку 
відповідно до пункту 208-1.2 цієї статті, 
центральний орган виконавчої, що реалізує 
державну податкову політику, за рішенням 
керівника може витребувати в особи 
нерезидента узагальнену інформацію про 
постачання на митній території України 

підлягає виключно камеральній 
спеціальній перевірці. 

Камеральною спеціальною перевіркою 
вважається перевірка, що проводиться у 
приміщенні контролюючого органу на 
підставі даних, зазначених у спрощеній 
податковій декларації, поданій особою 
нерезидентом, зареєстрованою як платник 
податку відповідно до пункту 2081.2 статті 
2081 цього Кодексу, а також отриманої 
відповідно до цього пункту інформації. 

Термін проведення камеральної 
спеціальної перевірки не може 
перевищувати 90 календарних днів, 
наступних за днем подання спрощеної 
податкової декларації.

За результатами камеральної 
спеціальної перевірки, у разі встановлення 
порушень, складається виключно 
податкове повідомлення, що містить 
детальний розрахунок податкового 
зобов’язання (за наявності) та штрафних 
фінансових санкцій, а також обставини 
вчиненого правопорушення, встановлені 
під час камеральної спеціально перевірки, 
та граничні строки сплати грошового 
зобов’язання.

При проведенні камеральної 
спеціальної перевірки спрощеної 
податкової декларації, поданої особою 
нерезидентом, зареєстрованою як платник 
податку відповідно до пункту 2081.2 цієї 
статті, центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, за рішенням керівника може 
витребувати в особи нерезидента 
узагальнену інформацію про постачання на 
митній території України електронних 
послуг фізичним особам, про вартість 
поставлених послуг та терміни їх оплати. 
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електронних послуг фізичним особам, 
вартість поставлених послуг та терміни їх 
оплати. ”
-144- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової і митної політики

абзац шістдесят восьмий пункту 13 
викласти у такій редакції:

“Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику може 
надсилати особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку, запити 
на отримання узагальненої інформації (далі – 
електронний запит) в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на електронну адресу, вказану 
нерезидентом при реєстрації як платник 
податку”
-145- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

171 Центральний орган виконавчої, що 
реалізує державну податкову політику може 
надсилати особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку, запити 
на отримання податкової інформації в 
електронній формі (далі – електронний запит) 
засобами електронного зв’язку в 
електронному сервісі “ПДВ для нерезидентів” 
з одночасним повідомленням на електронну 
адресу, вказану нерезидентом при реєстрації 
як платник податку. 

37) абзац шістдесят восьмий пункту 13 
викласти у такій редакції:

 “Центральний орган виконавчої, що 
реалізує державну податкову політику може 
надсилати особі нерезиденту, 
зареєстрованому як платник податку, запити 
на отримання податкової інформації (далі – 
електронний запит) в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу, з 
одночасним повідомленням на електронну 
адресу, вказану нерезидентом при реєстрації 
як платник податку”;

Центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, може 
надсилати особі нерезиденту, зареєстрованій 
як платник податку, запити на отримання 
узагальненої інформації (далі – 
електронний запит) в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги, з одночасним 
повідомленням на електронну адресу, 
зазначену нерезидентом при реєстрації як 
платник податку.

172 В електронному запиті має бути вказано: В електронному запиті зазначається:

173 перелік інформації, яка запитується; перелік інформації, що запитується; 
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174 перелік документів, які пропонується 
надати; 

перелік документів, що пропонується 
надати; 

175 строк та спосіб надання такої інформації; строк та спосіб надання такої інформації; 

176 наслідки не надання або несвоєчасного 
надання відповіді на отриманий запит. 

наслідки ненадання або несвоєчасного 
надання відповіді на отриманий запит. 

-146- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сімдесят четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції:

“Відповідь на електронний запит має бути 
надана особою нерезидентом протягом 30 
календарних днів з дня, наступного за днем 
отримання такого запиту, в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги".
-147- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

177 Відповідь на електронний запит має бути 
надана особою нерезидентом протягом 30 
днів з дня, наступного за днем отримання 
запиту, в електронній формі через 
електронний сервіс “ПДВ для осіб 
нерезидентів”. 

38) абзац сімдесят четвертий пункту 13 
викласти у такій редакції: 

“Відповідь на електронний запит має бути 
надана особою нерезидентом протягом 30 
днів з дня, наступного за днем отримання 
такого запиту, в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу”;

Відповідь на електронний запит надається 
особою нерезидентом протягом 30 
календарних днів з дня, наступного за днем 
отримання такого запиту в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги.

-148- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано178 Форма та порядок направлення запиту 
згідно з цим пунктом встановлюється 
центральним органом виконавчої влади, який 
формує та реалізує фінансову політику.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сімдесят п'ятий пункту 13 викласти у 
такій редакції 

"Форма електронного запиту, 
визначеного цим пунктом, затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує 
фінансову політику".

Форма електронного запиту, 
визначеного цим пунктом, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику.
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-149- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано179 2081.12. Особа нерезидент, зареєстрований 
як платник податку відповідно до пункту 
2081.2 цієї статті не здійснює формування 
податкового кредиту з податку та не складає 
податкові накладні.

17. Абзац сімдесят шостий пункту 13 
розділу І законопроекту (щодо пункту 208-1.12 
статті 208-1 ПКУ) виключити.
-150- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано180 2081.13. Для особи нерезидента, 

зареєстрованого як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, норми 
цього Кодексу діють в частині, що не 
суперечить нормам цієї статті.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сімдесят шостий пункту 13 викласти 
у такій редакції:

"2081.13. Норми цієї статті є спеціальними 
щодо інших норм цього Кодексу, в частині 
визначення правил оподаткування особи 
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку відповідно до пункту 2081.2 цієї 
статті. 

Норми цього Кодексу в частині реєстрації 
як платник податку, анулювання реєстрації як 
платник податку, та перевірок осіб 
нерезидентів, визначених підпунктом «д» 
підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 
Кодексу, застосовуються в обсязі, 
визначеному цією статтею".

2081.12. Норми цієї статті є спеціальними 
щодо інших норм цього Кодексу в частині 
визначення правил оподаткування особи 
нерезидента, зареєстрованої як платник 
податку відповідно до пункту 2081.2 цієї 
статті. 

Норми цього Кодексу в частині 
реєстрації як платника податку, 
анулювання реєстрації як платника 
податку та перевірок осіб нерезидентів, 
визначених підпунктом «д» підпункту 
14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, 
застосовуються в обсязі, визначеному цією 
статтею.

-151- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано181 2081.14. Облік особи нерезидента, 
зареєстрованого як платник податку 
відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, а 
також контроль за своєчасністю і повнотою 
нарахування та сплати податку такою особою 
нерезидентом платником податку 
здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику.

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

абзац сімдесят сьомий пункту 13 викласти 
у такій редакції:

"2081.13. Облік особи нерезидента, 
зареєстрованої як платник податку відповідно 
до пункту 2081.2 цієї статті, а також контроль 
за своєчасністю і повнотою нарахування та 
сплати податку такою особою нерезидентом 
платником податку здійснюється 
контролюючим органом".

2081.13. Облік особи нерезидента, 
зареєстрованої як платник податку відповідно 
до пункту 2081.2 цієї статті, а також контроль 
за своєчасністю і повнотою нарахування та 
сплати податку такою особою нерезидентом 
платником податку здійснюються 
контролюючим органом".
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182 14. у підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення” доповнити новим пунктом такого 
змісту:

18. Підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення” доповнити пунктом 79 такого 
змісту:

-152- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 абзац другий пункту 14 викласти у такій 
редакції:

“76. Особа нерезидент, у якої загальна сума 
від здійснення ним операцій з постачання 
фізичним особам, у тому числі фізичним 
особам – підприємцям не зареєстрованим 
платниками податку на додану вартість, 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України за 
2021 календарний рік сукупно перевищує 
суму, встановлену пунктом 2081.2 цього 
Кодексу, до 31 березня 2022 року включно 
подає до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову 
політику, в електронній формі через 
спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги шляхом електронної 
ідентифікації, заяву про реєстрацію особи 
нерезидента як платника податку на 
додану вартість”.
-153- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

183 “75. Особа нерезидент, у якого загальна 
сума  від здійснення ним операцій з 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, місце постачання яких розташовано на 
митній території України за 2021 календарний 
рік сукупно перевищує суму, встановлену 
пунктом 2081.2 цього Кодексу, до 31 березня 
2022 року включно подає через електронний 
сервіс “ПДВ для осіб нерезидентів” до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику заяву 
про реєстрацію особи нерезидента як 
платника податку .”

39) абзац другий пункту 14 викласти у 
такій редакції:

 “75. Особа нерезидент, у якого загальна 
сума від здійснення ним операцій з 
постачання фізичним особам, у тому числі 
фізичним особам – підприємцям не 
зареєстрованим платниками податку на 
додану вартість, електронних послуг, місце 
постачання яких розташовано на митній 
території України за 2021 календарний рік 
сукупно перевищує суму, встановлену 
пунктом 2081.2 цього Кодексу, до 31 березня 

"79. Особа нерезидент, у якої загальна сума 
від здійснення операцій з постачання 
фізичним особам, у тому числі фізичним 
особам – підприємцям, не зареєстрованим як 
платники податку на додану вартість, 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, за 
2021 календарний рік сукупно перевищує 
суму, встановлену пунктом 2081.2 статті 2081 
цього Кодексу, до 31 березня 2022 року 
включно подає до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, які надають 
електронні послуги шляхом електронної 
ідентифікації, заяву про реєстрацію особи 
нерезидента як платника податку на додану 
вартість".
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2022 року включно подає в електронній формі 
через спеціальне портальне рішення для 
користувачів нерезидентів, зареєстрованих 
платниками податку на додану вартість 
відповідно до пункту 2081.2 цього Кодексу до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику заяву 
про реєстрацію особи нерезидента як 
платника податку на додану вартість”;
-154- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414) Відхилено

75. Особа нерезидент, у якого загальна 
сума від здійснення ним операцій з 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, місце постачання яких розташовано на 
митній території України, , крім операцій, які 
не є об’єктом оподаткування відповідно до 
розділу V цього Кодексу, за 2021 календарний 
рік сукупно перевищує суму, встановлену 
пунктом 2081.2 цього Кодексу, до 31 березня 
2022 року включно подає через електронний 
сервіс “ПДВ для осіб нерезидентів” до 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику заяву 
про реєстрацію особи нерезидента як 
платника податку. 

Обгрунтування: Деякі операції та послуги 
не є об'єктом ПДВ в Україні, відповідно 
нелогічно передбачати їх оподаткування, 
якщо вони здійснюються в формі е-послуг
-155- Н.д. Струневич В. О. (р.к. №39) Відхилено

У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення”  пункт 75 викласти в такій 
редакції:

"75. Особа нерезидент, у якого загальна 
сума від здійснення ним операцій з 
постачання фізичним особам електронних 
послуг, місце постачання яких розташовано на 
митній території України, крім операцій, які 
не є об’єктом оподаткування відповідно до 
розділу V цього Кодексу, за 2021 
календарний рік сукупно перевищує суму, 
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встановлену пунктом 2081.2 цього Кодексу, 
до 31 березня 2022 року включно подає через 
електронний сервіс “ПДВ для осіб 
нерезидентів” до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику заяву про реєстрацію 
особи нерезидента як платника податку."
-156- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Враховано

18. В абзаці другому пункту 11 розділу І 
законопроекту (щодо підрозділу 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ, розміщеного 
після пункту 13 розділу І законопроекту, 
прийнятого за основу) цифри та слова «75. 
Особа» замінити цифрами та словом «76. 
Особа».
-157- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

19. В абзаці другому пункту 11 розділу І 
законопроекту (щодо підрозділу 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ, розміщеного 
після пункту 13 розділу І законопроекту, 
прийнятого за основу) цифри «2021» замінити 
цифрами «2022», а цифри «2022» - цифрами 
«2023».
-158- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно184 ІІ. Прикінцеві положення

народні депутати України - члени 
Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики

 розділ ІІ викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування крім 
пунктів 11 (щодо змін до пункту 141.4 статті 
141 Податкового кодексу України) та 15 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
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(щодо змін до пункту 197.1 статті 197 
Податкового кодексу України) розділу І цього 
Закону, які набирають чинності з 1 січня 2022 
року.

2. Норми пунктів 1-4, підпункту 6 пункту 
5, пунктів 6- 10, 12, 13, 16-17 розділу І цього 
Закону (щодо порядку оподаткування 
податком на додану вартість операцій з 
постачання нерезидентами електронних 
послуг фізичним особам) застосовуються до 
податкових періодів, починаючи з 1 січня 
2022 року.

3. Кабінету Міністрів України у шести 
місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом, але не пізніше 1 січня 2022 року :

забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим 
Законом"/
-159- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

40) розділ ІІ викласти у такій редакції:
 “ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування.
 2. Норми пунктів 1-6, 8, 9, 12, 13 розділу І 

цього Закону (щодо порядку оподаткування 
податком на додану вартість операцій з 
постачання нерезидентами електронних 
послуг фізичним особам) застосовуються до 
податкових періодів, починаючи з 1 січня 
2022 року. 

3. Кабінету Міністрів України у трьох 
місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом: 
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забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

 привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд та приведення 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим 
Законом”.
-160- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено

10. у пункті 1 розділу ІІ проекту слова та 
цифри "з 1 січня 2022 року" замінити словами 
"наступних за кварталом впровадження у 
промислову експлуатацію програмного 
забезпечення електронного сервісу "ПДВ для 
осіб нерезидентів".
-161- Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д. 
Касай К. І. (р.к. №350), Н.д. Нікітіна М. В. 
(р.к. №288), Н.д. Брагар Є. В. (р.к. №74), 
Н.д. Костюх А. В. (р.к. №73), Н.д. Остапенко 
А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

185 1. Цей Закон набирає чинності з дня 
наступного за днем його опублікування, та 
застосовується до звітних (податкових) 
періодів з 1 січня 2022 року. 

20. В пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту цифри «2022» 
замінити цифрами «2023».

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, крім 
пунктів 11 (щодо змін до пункту 141.4 статті 
141 Податкового кодексу України) та 15 
(щодо змін до пункту 197.1 статті 197 
Податкового кодексу України) розділу І цього 
Закону, які набирають чинності з 1 січня 2022 
року.

2. Норми пунктів 1-4, підпункту 6 пункту 
5, пунктів 6 - 10, 12, 13, 16 та 17 розділу І цього 
Закону (щодо порядку оподаткування 
податком на додану вартість операцій з 
постачання нерезидентами електронних 
послуг фізичним особам) застосовуються до 
податкових періодів, починаючи з 1 січня 
2022 року.

186 2. Кабінету Міністрів України у трьох 
місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:

3. Кабінету Міністрів України у 
шестимісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом, але не пізніше 1 січня 2022 року:

187 прийняти нормативно-правові акти, 
передбачені цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

188 привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;

189 забезпечити приведення у відповідність із 
цим Законом нормативно-правових актів 
міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади.

забезпечити перегляд та приведення 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-
правових актів у відповідність із цим Законом.

-162- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2) Враховано190

1) Розділ ІІ «Прикінцеві положення» 
доповнити новим пунктом такого змісту: 

4. Кабінету Міністрів України у 2022 році 
поінформувати Верховну Раду України про 
стан виконання цього Закону.
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«Кабінету Міністрів України у 2022 році 
поінформувати Верховну Раду України про 
стан виконання цього Закону». 

Обґрунтування: З метою забезпечення 
ефективності парламентського контролю за 
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13 
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується 
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів 
України поінформувати Верховну Раду 
України у 2022 році про стан виконання цього 
Закону.

191 Голова Верховної Ради України Д. 
РАЗУМКОВ Голова Верховної Ради України
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