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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 30 жовтня 2020 року (протокол № 48) розглянув
проект Закону 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
від 02.10.2020 р.), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та
іншими народними депутатами України.
Відповідно до пояснювальної записки до проекту його метою є збільшення
доходів Державного бюджету від податку на додану вартість за рахунок
залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що
надають фізичним особам електронні
послуги, місце постачання яких
розташоване на митній території України та створення сприятливих умов
ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави
процедур, пов’язаних зі сплатою податку.
Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:
1) виключити норму Податкового кодексу України, згідно з якою при
виплаті нерезиденту доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами
резидент, який виплачує такий дохід, має сплатити податок за ставкою 20% за
власний рахунок;
2) чітко визначити, що для документів, що засвідчують факт постачання
послуг складених в електронній формі, датою оформлення такого документа,
вважається дата складення такого електронного документа;
3) звільнити від оподаткування податком на додану вартість постачання
електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх
(навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг;
4) запровадити оподаткування податком на додану вартість електронних
послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання
яких розташоване на митній території України, визначивши особливості
адміністрування податку на додану вартість щодо таких послуг.
Зокрема, пропонується:
- визначити перелік електронних послуг;
- включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками
податку на додану вартість;

- встановити правила визначення місця постачання електронних послуг
(B2C);
- встановити форму та визначити порядок надсилання податкового
повідомлення нерезиденту та розгляд скарги на таке повідомлення;
- визначити спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для
постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній
формі на спеціально розробленому веб-порталі;
- визначити правила податкового обліку з податку на додану вартість для
нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги;
- звільнити нерезидентів від обов’язку складання податкових накладних та
відповідно реєстрації їх у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- передбачити сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній
валюті.
- ввести відповідальність за здійснення особою – нерезидентом діяльності з
постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам
без реєстрації такого нерезидента як платника податку на додану вартість
шляхом накладення штрафу на такого нерезидента у розмірі 100 відсотків
вартості наданих електронних послуг.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України, розглянувши проект висловило щодо нього свої міркування, зокрема,
зазначило, що для прийняття виваженого рішення щодо внесеного
законопроекту, доцільно отримати відповідний експертний висновок Уряду,
насамперед, щодо спроможності контролюючих органів забезпечити відповідне
адміністрування податку на додану вартість у встановлені у проекті строки.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до
законопроекту висловило зауваження, але в цілому підтримало законопроект за
умови врахування висловлених зауважень.
Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 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 від 02.10.2020 р.), прийняти за основу.
2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата України
Гетманцева Д.О.
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