
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 4184 
(друге читання)

ВИСНОВОК
 

на проект Закону України 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 (реєстр. № 4184) 
підготовлений до другого читання

8 квітня 2021 року
протокол № 62 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики за дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради 
України № 1248-ІХ) доопрацював проект Закону України 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 (реєстр. № 4184),  який прийнято Верховною Радою України 
за основу 17 лютого 2021 року, з урахуванням пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України “Про регламент Верховної 
Ради України”, надійшло 102 пропозиції від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету на підставі пункту 4 частини першої статті 15 
Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, підготовлено ще 60 
пропозицію, які включено до порівняльної таблиці.

Це пропозиції за номерами в таблиці: 1, 11, 13, 20, 27, 31, 35, 37,  45, 
47, 48, 50,  51, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 81,  89, 93, 
95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 
126, 130, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 
158.



Зазначені пропозиції були подані на розгляд підкомітету з питань 
оподаткування податком на додану вартість Комітету Верховної Ради України 
з питань фінансів, податкової та митної політики, підтверджені на його 
засіданні та за результатами голосування на засіданні підкомітету враховані у 
таблиці до другого читання.

За результатами розгляду зазначених пропозицій на засіданні Комітету, 
народним депутатом України Холодовим А.І. була висловлена пропозиція 
уточнити редакцію двох поправок та під стенограму засідання Комітету 
озвучено текст уточненої редакції.

Зазначена пропозиція була підтримана народними депутатами України - 
членами Комітету, підтверджена за результатами голосування на засіданні 
Комітету та відповідні поправки Комітету враховані у таблиці до другого 
читання і такій редакції:

№ 95 “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”;

№ 97 “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 
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”.

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю 
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані 
пропозиції - 162 з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно) 122  
пропозицій, відхилено – 40 пропозицій. 

Враховані пропозиції до другого читання стосуються, зокрема,  таких 
питань:

- доопрацьовано визначення нерезидента та посередницької платформи, 
на які поширюватиметься дія Закону і які повинні будуть 
зареєструватися платниками податку на додану вартість в Україні;

- конкретизовано перелік послуг, які визначатимуться як електронні 
послуги і підлягатимуть оподаткуванню податком на додану вартість і 
відповідно перелік послуг, які не будуть вважатися електронними 
послугами;

- передбачено норму щодо звільнення від оподаткування податком на 
додану вартість операцій з  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;

- доопрацьовано норму щодо запровадження електронного сервісу для 
нерезидентів для їх комунікації з контролюючим органом України, і 
визначено що це буде спеціальне портальне рішення для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні послуги, як частина електронного 
кабінету платника;

- визначено, що реєстрація нерезидента як платника податку на додану 
вартість та взаємодія його з контролюючим органом здійснюватиметься  
шляхом електронної дистанційної ідентифікації з використанням 
доменного імені нерезидента та/або, за бажанням особи нерезидента, з 
використанням інших дозволених технологій електронної ідентифікації 
платника податків. Порядок електронної дистанційної ідентифікації 
буде встановлено Міністерством фінансів України;

- доопрацьовано норму щодо ідентифікації фізичної особи отримувача 
електронної послуги для встановлення його фактичного 
місцезнаходження з метою визначення місяця постачання електронної 
послуги для оподаткування;

- встановлено, що всі бланки і форми для реалізації Закону, будуть 
затверджені двома мовами державною та англійською мовою, а офіційні 
переклади на англійську мову порядків їх заповнення і подання будуть 



розміщені на спеціальному портальному рішенні для користувачів 
нерезидентів, які надають електронні послуги;

- визначено, що нерезидент спрощену податкову декларацію складатиме 
або у євро або у доларах США (за вибором) і так само або у євро або у 
доларах США сплачуватиме податок на додану вартість  на валютний 
рахунок, відкритий Держказначейству  в уповноваженому банку;

- доопрацьовано норми щодо адміністрування, зокрема, перевірки 
спрощеної податкової декларації, процедури оскарження особою 
нерезидентом податкових повідомлень, надання допомоги у стягненні 
податків в міжнародних правовідносинах на прохання контролюючого 
органу, застосування штрафних санкції;

- доопрацьовано норми щодо шляхів комунікації осіб нерезидентів і 
контролюючого органу України в залежності від випадку:

з особою нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість 
- через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які 
надають електронні послуги,
з особою нерезидентом не зареєстрованою 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.

Відхилені пропозиції стосуються питань, які не були предметом розгляду 
у першому читанні або не відповідають цілісній концепції законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 
15,  пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України “Про комітети 
Верховної Ради України”, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
“Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання 60 пропозицій,  які були подані 
відповідно до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України".

Це пропозиції за номерами в таблиці: 1, 11, 13, 20, 27, 31, 35, 37,  45, 
47, 48, 50,  51, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 81,  89, 93, 
95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 
126, 130, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 
158.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань оподаткування податком на додану вартість до розгляду Комітетом, з 
урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України 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 



(реєстр. № 4184) прийняти в другому читанні та в цілому з пропозиціями  
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики та необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 
України - Голову Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання - на 76 аркушах;
       текст поправок Комітету Верховної Ради України  з питань 

фінансів, податкової та митної політики, які враховані у порівняльній таблиці до 
другого читання  - на 12 аркушах.
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