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ВИСНОВОК
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей
оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів
(реєстр. № 5270 від 18.03.2021)
протокол 69 від 02.06.2021
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики (далі - Комітет) на своєму засіданні розглянув проект Закону
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих
актів
України
щодо
особливостей
оподаткування
підприємницької діяльності електронних резидентів (реєстр. № 5270 від
18.03.2021) (далі – проект Закону), поданий народними депутатами України
Железняком Я.І., Рудик К.О. та ін.
Проектом закону пропонується доповнити Податковий кодекс України
новим підрозділом 11 «Особливості оподаткування підприємницької
діяльності електронних резидентів» розділу ХХ «Перехідні положень» з
терміном дії до 31 грудня 2022 року.
Проектом закону встановлюється, що Е-резидентом-підприємцем є Ерезидент, який зареєстрований на підставі його заяви через Портал Дія,
фізичною особою-підприємцем, та обрав виключно спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності і ставку єдиного податку, встановлену для
третьої групи без сплати ПДВ та без найманих осіб. Е-резидент-підприємець
не є резидентом у розумінні підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України.
Пропонується встановити, що податковою адресою Е-резидентапідприємця визнається місцезнаходження ДП «ДІЯ», яке створює,
адмініструє, надає технічну підтримку системі «Е-резидент» та забезпечує і
відповідає за захист та безпеку інформації в системі, виконує інші функції
щодо діяльності Е-резидентів-підприємців.
Для цілей оподаткування Е-резидент-підприємець зобов'язаний в
інформаційній системі «Е-резидент» в порядку та в строки, встановлені
Кабінетом Міністрів України, розміщувати мовою оригіналу та українською
мовою: інформацію про відкриття розрахункових рахунків в банку-резиденту

України; електронні копії договорів, пов’язаних з веденням господарської
діяльності такого Е-резидента-підприємця; електронні копії первинних
документів, які підтверджують здійснення господарських операцій такого Ерезидента-підприємця; інформацію про транзакції щодо надходження або
списання коштів з банківських рахунків таких Е-резидентів-підприємців;
декларації платника єдиного податку тощо.
Е-резидент-підприємець може здійснювати виключний перелік видів
діяльності, зокрема: видання комп'ютерних ігор (58.21 КВЕД); видання іншого
програмного забезпечення (58.29 КВЕД); комп'ютерне програмування (62.01
КВЕД); інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем (62.09 КВЕД); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах
і пов'язана з ними діяльність (63.11 КВЕД).
Ставка єдиного податку для Е-резидентів-підприємців встановлюється
у розмір 5 відсотків доходу, отриманого від здійснення виключних видів
діяльності. В разі якщо Е-резидент-підприємець отримує дохід з інших видів
діяльності чи дохід отриманий при застосуванні іншого способу розрахунків
чи отриманий в період використання найманої праці на території України чи
отриманий від здійснення операцій, документи або інформація про які не
розміщені, несвоєчасно розміщені, розміщені не в повному обсязі та/або з
недостовірною інформацією в інформаційній системі «Е-резидент» ставка
податку складає 18 відсотків.
Е-резидент-підприємець має право на відкриття рахунків лише в
одному банку на території України. Сплата єдиного податку до бюджету Ерезидентами-підприємцями здійснюється шляхом сплати авансових внесків з
єдиного податку. Банк з кожної суми коштів, які надійшли на рахунок, не
пізніше наступного банківського дня з дня надходження таких коштів утримує
за рахунок таких коштів та перераховує від імені такого Е-резидентапідприємця на відповідний бюджетний рахунок, кошти у розмірі 5% від суми
коштів, що надійшли на такий рахунок.
У разі несплати сум грошових зобов’язань або податкового боргу, за
наданням до банку інформації від контролюючого органу видаткові операції
на поточному рахунку Е-резидента-підприємця, відкритому у банківській
установі, зупиняються.
Взаємодія Е-резидента-підприємця з контролюючими органами
відбуватиметься через електронний кабінет.
Сплата Е-резидентом-підприємцем коштів з поточного рахунку Ерезидента-підприємця на користь інших осіб-нерезидентів, а також на будьякі інші особисті рахунки Е-резидента прирівнюється для цілей оподаткування
до виплати резидентом доходу із джерелом його походження з України на
користь нерезидента.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку від 28.04.2021 № 16/03-2021/145416 висловило
зауваження щодо окремих положень законопроекту.
Міністерство фінансів України, Мінекономіки у своїх висновках від
09.04.2020
№ 11220-03-3/11618, від 06.04.2021 № 3611-01/20906-03
підтримують проект Закону реєстр. № 5270.

Державною податковою службою України у своєму висновку від
05.04.2021 № 793/4/99-04-03-02-04 надано зауваження до проекту, що
полягають в наступному:
- проект не містить особливостей анулювання реєстрації платників
єдиного податку – е-резидентів–підприємців, відсутні норми щодо підстав для
такого анулювання;
- потребує доопрацювання положення щодо взаємодії е-резидента –
підприємця з контролюючими органами через електронний кабінет;
- проектом передбачено кілька ставок єдиного податку, однак відсутні
норми щодо права контролюючого органу проводити перевірки правильності
застосування таких ставок. Не визначено, яку відповідальність несе е-резидент
– підприємець за заниження податкових зобов’язань (штрафна санкція та
пеня);
- потребує приведення у відповідність норм Кодексу в частині визнання
банківської установи податковим агентом щодо сум коштів (доходу), що
надходять на такий рахунок;
- зупинення видаткових операцій на рахунку е-резидента-підприємця у
разі несплати ним сум грошових зобов’язань або податкового боргу не
повинно розповсюджуватися на власне сплату податку та/або погашення
податкового боргу;
- потребують доопрацювання норми проекту щодо стягнення
податкового боргу.
Національним банком України у своєму висновку від 15.04.2021
№ 18-0009/32419 надано зауваження та пропозиції до проекту:
проект не визначає, хто має надавати достовірну інформацію
фізичним особам-підприємцям про розміщення або не розміщення
електронних копій договорів та первинних документів Е-резидентомпідприємцем, оскільки інформаційна система «Е-резидент» не є
загальнодоступною для перегляду розміщеної у ній інформації;
положення проекту про відкриття рахунку лише в одній
банківській установі на території України не відноситься до сфери правового
регулювання Податкового кодексу України;
заперечує проти покладення на банки невластивих їм функцій, а
саме податкового агента;
потребує узгодження положення проекту із Законом України «Про
валюту та валютні операції» (далі – Закон про валюту). Так, пунктом 9 статті
1 Закону про валюту фізичні особи-підприємці, зареєстровані згідно із
законодавством України, вже визначені резидентами для цілей застосування
валютного законодавства. Іноземець або особа без громадянства, яка
зареєструвалася на території України як фізична особа-підприємець та набула
статусу Е-резидента, здійснюватиме валютні операції в порядку та на умовах,
визначених Законом про валюту для резидентів, тому Національний банк не
вважає за доцільне встановлювати окремий порядок для проведення операцій
з продажу іноземної валюти для Е-резидентів-підприємців;
порядок державної реєстрації Е-резидента фізичною особоюпідприємцем пропонується визначати у Законі України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань»

З урахуванням викладеного,
Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності
електронних резидентів (реєстр. № 5270 від 18.03.2021), поданий народними
депутатами України Железняком Я.І., Рудик К.О. та ін. прийняти за основу.
2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити народного депутата України Железняка Я.І.
Голова Комітету
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