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Додаток
до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області 
від 16.06.2021 № 626/04-36-30-02-19

Моніторинг щотижневих важливих новацій у законодавстві, що набрали чинності у квітні - травні 2021 року, 
підготовлений управлінням інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

№ з/п
Дата набрання чинності
документу
Назва документу та його реквізити
Зміни у законодавстві за напрямами



податкове
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(далі – єдиний внесок)
інше
Набрали чинності з 01.04.2021 по 11.04.2021
1.
03.04.2021
Постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 31.03.2021               № 290 «Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади» (далі – Постанова КМУ № 290)
Постановою КМУ № 290 внесено зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 321, зокрема, доповнено Порядок пунктом 231  такого змісту:
«231. У разі сплати грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску) до закінчення граничного строку подання відповідної податкової декларації (розрахунку з єдиного внеску) за податковий (звітний) період (календарні: місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік), що передує даті включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, суми таких коштів зараховуються в рахунок погашення грошових зобов'язань і пені, зобов'язань з єдиного внеску, самостійно визначених платником та/або визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи за одним і тим самим видом доходів державного та/або місцевих бюджетів, у частині зобов'язань з єдиного внеску - до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за якими такі кошти обліковуються.»


2.
05.04.2021
Наказ Міністерства Фінансів України (далі – МФУ) від 12.01.2021 № 5 «Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (зареєстровано в Мін'юсті від 15.03.2021 р.                      № 321/35943) (далі – Наказ МФУ № 5)
Наказом МФУ № 5 з метою удосконалення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, керуючись вимогами Податкового кодексу України, затверджено Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування



3.
05.04.2021
Наказ МФУ від 15.01.2021 № 16 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (зареєстровано в Мін'юсті від 22.03.2021 р.                      № 361/35983) (далі – Наказ МФУ № 16)
Відповідно до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України Наказом МФУ № 16 викладено в новій редакції Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», затверджений  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28627.html" \t "_top"наказом МФУ від 10.03.2016 року                  № 344 (зареєстровано в Мін'юсті від 01.04.2016 р.                      № 497/28627) 


4.
06.04.2021
Наказ МФУ від 08.02.2021 № 63 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року № 610» (зареєстровано в Мін'юсті від 22.03.2021 р.                      № 362/35984) (далі – Наказ № 63) 
Відповідно до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"статей 59 та  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України Наказом № 63 внесено зміни до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30770.html" \t "_top"наказу МФУ від 30.06.2017 року № 610 «Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків» (зареєстровано в Мін'юсті від 22.07.2017 р.                      № 902/30770), зокрема:
• у заголовку наказу слова «контролюючими органами» замінити словами «податковими органами»;
• у пункті 1 слова «контролюючими органами» замінити словами «податковими органами»;
• у розділі ІІІ пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - ІТС) податкових органів з урахуванням інформації про податковий борг з митних платежів, отриманої в порядку обміну інформацією відповідно до пункту 41.2 статті 41 Кодексу.»


5.
09.04.2021
Наказ Мін’юста, МФУ від 25.03.2021                № 1111/5/177 «Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для здійснення контролю за додержанням порядку та умов відбування покарання особами, засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та до виправних робіт» (зареєстровано в Мін'юсті від 22.03.2021 р.                      № 403/36025) (далі – Наказ № 1111/5/177)


Відповідно до статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України  Наказом № 1111/5/177 затверджено Порядок надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для здійснення контролю за додержанням порядку та умов відбування покарання особами, засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та до виправних робіт (далі – Порядок).
Цей Порядок регламентує обмін інформацією між ДПС України і державною установою «Центр пробації» (далі - Центр пробації), правила складання та подання Центром пробації через Міністерство юстиції України до ДПС запитів на отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків інформації, необхідної для здійснення контролю за додержанням порядку та умов відбування покарання особами, засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та до виправних робіт
6.
10.04.2021
Постанова КМУ від 07.04.2021 № 314 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106» (далі – Постанова КМУ  № 314)


Постановою КМУ № 314 вносяться зміни до  постанови КМУ від 16.02.2011 р. N 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету»
Набрали чинності з 12.04.2021 по 18.04.2021 
1.
14.04.2021
Постанова КМУ від 31.03.2021 № 331 «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва Кабінет Міністрів України» (далі – Постанова КМУ № 331)


Постанова КМУ № 314 вносяться зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою КМУ від 24.01.2020 р. № 28
Набрали чинності з 19.04.2021 по 25.04.2021 
1.
20.04.2021
Наказ МФУ від 23.03.2021 № 165 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 26 вересня 2013 року № 508» (зареєстровано в Мін'юсті від 08.04.2021 р.                      № 472/36094) (далі – Наказ № 165)



Наказом № 165 визнано таким, що втратив чинність  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24340.html" \t "_top"наказ Міністерства доходів і зборів України від 26 вересня 2013 року № 508 «Про затвердження порядку надання інформації про результати звірки» (зареєстровано в Мін'юсті від 24.10.2013 р. № 1808/24340)
2.
23.04.2021
Закон України від                 13 квітня 2021 № 1383-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб» (далі – Закон № 1383)
Закон № 1383 вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб


3.
23.04.2021
Постанова КМУ від 21.04.2021 № 378 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних Кабінет Міністрів України» (далі – Постанова КМУ № 378)
Постановою № 378 Уряд вніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (далі – Порядок). 
Порядок приведено у відповідність, зокрема до законів України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами, від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
Оновленим Порядком, зокрема встановлено, що до Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) включаються податкові накладні та/або розрахунки коригування (ПН/РК) складені в електронній формі з накладенням:
- кваліфікованого електронного підпису (КЕП) головного бухгалтера (бухгалтера) або КЕП керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) постачальника (продавця), що є юридичною особою;
- КЕП постачальника (продавця), що є фізособою – підприємцем.
При цьому РК, що підлягає реєстрації отримувачем (покупцем), реєструються в ЄРПН, якщо він складений з накладенням постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) КЕП в указаному порядку. Для делегування права підпису ПН/РК іншій посадовій особі платник ПДВ повідомляє про таку особу, в тому числі дані кваліфікованого сертифіката відкритого ключа зазначеної особи, орган ДПС за основним місцем обліку (за неосновним місцем обліку – для платників, які змінили місцезнаходження та для яких сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду) відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами


4.
16.03.2021
Наказ МФУ від 30.12.2020 № 820 «Про затвердження Порядку розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження та вимог до заяви» (зареєстровано в Мін'юсті від 09.03.2021 р. за № 305/35927) (далі – Наказ № 820)
Наказом № 820 затверджено Порядок розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження та вимоги до заяви.
Цей Порядок, визначає вимоги до заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження компетентним органом України, порядок розгляду заяви та розгляду справи за процедурою взаємного узгодження, передбаченої міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування 


Набрали чинності з 26.04.2021 по 30.04.2021 
1.
30.04.2021
Наказ МФУ від 30.03.2021 № 187 «Про внесення зміни до пункту 4 розділу I Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства» (далі – Наказ № 187)
Наказ № 187 відповідно до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"пункту 58.2 статті 58 Податкового кодексу України абзац другий пункту 4 розділу I Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34876.html" \t "_top"наказом МФУ від 10.06.2020 року № 286, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.06.2020 року за N 593/34876, після слів «Державний реєстр платників податків - фізичних осіб» доповнити словами «, Єдиний реєстр податкових повідомлень-рішень контролюючих органів, надісланих (вручених) платникам податків»


Набрали чинності з 01.05.2021 по 09.05.2021 (документи відсутні)
Набрали чинності з 10.05.2021 по 16.05.2021 
1.
14.05.2021
Наказ МФУ від 14.05.2021 № 266 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування окремих положень статті 39 Податкового кодексу України, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.51 та 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу» (далі – Наказ МФУ № 266)
Наказом МФУ № 266 відповідно до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"пункту 52.6 статті 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України та Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31134.html" \t "_top"наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2017 року N 811, (зареєстровано в Мін'юсті від 13.10.2021 р. за № 1266/31134) затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування окремих положень  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"статті 39 Податкового кодексу України, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"підпунктів 140.5.4,  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"140.5.51 та  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу


2.
15.05.2021
Закон України від             15 квітня 2021 року                 № 1402- IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (далі – Закон               № 1402)
Законом № 1402 вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби, зокрема: підрозділ 2 доповнено пунктом 77 такого змісту: 
«77. Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби», за умови дотримання положень, передбачених пунктом 9 7 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, базою оподаткування податком операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більше п'яти років, які класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, є сума акцизного податку, нарахованого відповідно до пункту 36 підрозділу 5 цього розділу. Строк, передбачений абзацом першим цього пункту, для учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за умови документального підтвердження їх перебування більш як 90 днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил (ООС), становить 270 днів».
Підрозділ 5 доповнити пунктом 36 такого змісту: "36. Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби", сума акцизного податку визначається платником податку, на якого поширюється дія цього пункту, за ставкою, що розраховується за такою формулою: 
Ставка = Ставка базова + Ve  + Fe, де Ставка базова - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку



Набрали чинності з 17.05.2021 по 23.05.2021 
1.
19.05.2021
Наказ МФУ від 19.05.2021 № 277 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов'язків платників податку на прибуток підприємств в Україні» (далі – Наказ МФУ                № 277)
Наказом МФУ № 277 відповідно до  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html" \t "_top"пункту 52.6 статті 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України та Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого  "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31134.html" \t "_top"наказом МФУ від 27.09.2017 року № 811, (зареєстровано в Мін'юсті від 13.10.2021 р. за № 1266/31134) затверджена Узагальнююча податкова консультація щодо взяття на облік (реєстрації) нерезидентів у контролюючих органах і виконання нерезидентами обов'язків платників податку на прибуток підприємств в Україні


2.
21.05.2021
Наказ МФУ від 18.03.2021 № 159 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету» (зареєстровано в Мін'юсті від 28.04.2021 р. за                    № 753/36195) (далі – Наказ № 159)
Наказ № 159 відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 14 липня 2020 року № 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» затверджено зміни до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом МФУ від 14.07.2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.08.2017 року за                            № 942/30810, зокрема доповнено новим пунктом 18 такого змісту: 
«18. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі у встановленому законодавством порядку та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в Електронному кабінеті відповідно до абзацу другого пункту 13 цього розділу та які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» через Електронний кабінет.»


Набрали чинності з 24.05.2021 по 31.05.2021 
1.
25.05.2021
Постанова КМУ від 19.05.2021 № 494 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199 та від 2 березня 2016 року № 149» (далі – Постанова КМУ № 494)
Постановою № 494 затверджено зміни до низки нормативних актів щодо реалізації фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО) для різних та окремих сфер застосування.
Для спрощення роботи з ПРРО суб’єктам господарювання надається можливість застосування в ПРРО разом з кваліфікованим електронним підписом удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки (як спрощеного варіанту) для оформлення розрахункових документів та передачі їх до фіскального сервера ДПС.
Також забезпечується можливість здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів через ПРРО (наразі такі операції доступні тільки для класичних РРО)


2.
29.05.2021
Постановас КМУ від 26.05.2021 № 524 «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства» (далі – Постанова КМУ  № 524)
Постановою КМУ № 524 відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства (далі – Порядок).
Цей Порядок визначає механізм застосування ДПС та її територіальними органами (податковими органами) заходів впливу у вигляді штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства (крім порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів) та встановлює розмір штрафних санкцій




