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Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (територія обслуговування - Новокодацький, Чечелівський та Центральний райони м. Дніпра) повідомляє, що на період дії воєнного стану та до 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, резидент Дія Сіті не може втратити свій статус з підстав, передбачених у п.п. 2, 4—6 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. №1667-IX (далі — Закон № 1667), а саме: 
невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним ст. 5 Закону № 1667, про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 
порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів; 
повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 
набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону. 
Окрім того, резидентів Дія Сіті до 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану, звільнили від подання звіту про відповідність та незалежного висновку, як це передбачено у ст. 13 Закону № 1667. 
 Відповідні зміни внесено постановою КМУ «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні» детальніше за посиланням https://www.kmu.gov.ua/.../deyaki-pitannya... 
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