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Текущий статус: 18.09.2020 получены предложения. Пока не голосовался.

Вероятность принятия: по нашей оценке, высокая.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69946
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Законопроект № 4101
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

1) змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо ставок акцизного 
податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, що набирають
чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом;

2) зміни до абзацу третього підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу України, що
набирає чинності з 1 січня 2021 року;

3) зміни до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14, пункту 189.9 статті 189 Податкового кодексу України, 
що набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону;

4) змін до статті 140, статті 141, пунктів 243.1—243.4 статті 243, пунктів 245.1, 245.2, 245.5 та 245.6 статті
245, пунктів 246.1 і 246.2 статті 246, пункту 247.1 статті 247, пункту 248.1 статті 248, пункту 253.5 статті
253, пункту 254.4 статті 254, пункту 255.5 та 255.8 статті 255, пункту 256.3 статті 256, підпункту 267.2.1 
пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
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Отмена моратория на 
налоговые проверки
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Мораторий на налоговые проверки отменяется с 
даты вступления в силу данного Закона
522. Установити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 
року по дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», крім:

<…> перечень исключений без изменений

Документальні планові перевірки, які відповідно до плану – графіку проведення планових документальних
перевірок мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» та не були розпочаті, виключаються з плану - графіку
проведення планових документальних перевірок на 2020 рік. Оновлений план - графік оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 
протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень»
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Мораторий на налоговые проверки отменяется с 
даты вступления в силу данного Закона
Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були
завершеними, тимчасово зупиняються по дату набрання чинності Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень». Таке зупинення перериває термін проведення
перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

На період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» зупиняється перебіг строків давності, передбачених
статтею 102 цього Кодексу
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Мораторий на налоговые проверки отменяется с даты 
вступления в силу данного Закона
Таким образом, мораторий на плановые и внеплановые проверки с даты вступления в силу Закона отменяется.

При этом те проверки, которые подпадали под мораторий, должны быть проведены в 2020 году, 
исключаются из плана-графика на 2020 год.

Проверки, которые уже были начаты и остановлены на период действия моратория, будут возобновлены после 
вступления в силу Закона.
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Налог на прибыль
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Перенос отрицательного значения по налогу на прибыль 
ограничивается 5-ю последовательными годами

140.4.4. на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. 

Положення цього підпункту застосовуються протягом п’яти послідовних податкових (звітних) років, 
починаючи з податкового (звітного) року виникнення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування.

Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням пунктів 3 та 4-2  підрозділу 4 розділу XX 
«Перехідні положення» цього Кодексу.

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

4-2. Положення абзацу другого підпункту 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу вперше
застосовуються за результатами декларування податку за 2021 рік з урахуванням від’ємного значення
об’єкта оподаткування, яке виникло починаючи з 2016 року.
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Перенос отрицательного значения по налогу на прибыль 
ограничивается 5-ю последовательными годами

Таким образом:

- планируется, что данное правило начнет применяться с отчетности за 2021 год. То есть в запасе 
фактически есть еще один год, чтобы использовать накопленное отрицательное значение по налогу 
на прибыль;

- данное правило касается всех плательщиков налога на прибыль, независимо от 
применения/неприменения корректировок, их статуса и отраслевой принадлежности;

- данное правило подразумевает необходимость ведения отдельного учета отрицательного значения 
по налогу на прибыль в разрезе каждого года.
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Проценты по займам от нерезидентов, не погашенные на конец 
периода исключаются из налоговых расходов до периода их 
погашения
140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується:

<…>

140.5.16. на суму нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими
борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами (крім процентів, зазначених у 
пунктах 140.2 та 140.3 цієї статті), зобов’язання за якими не погашено на кінець звітного періоду.

140.4. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

<…>

140.4.8. на суму погашення зобов’язань по процентах за кредитами, позиками та іншими борговими
зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами (крім процентів, зазначених у пунктах 140.2 і 
140.3 цієї статті), на які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат до 
оподаткування відповідно до підпункту 140.5.16 пункту 140.5 цієї статті.
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Проценты по займам от нерезидентов, не погашенные на конец 
периода исключаются из налоговых расходов до периода их 
погашения
Это новая корректировка (отличная от «тонкой капитализации»), которая ограничивает отражение в налоговых 
расходах процентов, которые были начислены, но не погашены на конец отчетного периода (именно периода, а 
не года).

Применяется только теми плательщиками, которые применяют корректировки по налогу на прибыль.

Применяется только в отношении заимствований от нерезидентов - независимо от того, являются ли связанными 
лицами, «низконалоговыми», имеют ли статус банковских/финансовых учреждений, а также независимо от 
размера процентов (только если это не приводит к применению правила «тонкой капитализации»).

Не применяется к процентам, на которые распространяется правило «тонкой капитализации».

Данная корректировка наиболее ощутима для плательщиков, которые будут отчитываться поквартально, 
поскольку корректировка привязывается к процентам, которые не погашены на конец отчетного периода (а не 
отчетного года), при этом очень часто проценты погашаются с более длительной периодичностью, чем раз в 
квартал.

Данная корректировка не ограничивает отражение в налоговых расходах курсовых разниц по телу займа и по 
начисленным процентам.
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Проценты по займам от нерезидентов, не погашенные на конец 
периода исключаются из налоговых расходов до периода их 
погашения
Восстановить налоговые расходы можно будет в периоде погашения процентов. При этом погашение может быть 
осуществлено не обязательно в денежной форме, но и иными способами (поскольку используется термин 
«погашение», а не «выплата» или «выплата в денежной форме») - в частности, капитализацией в уставный 
капитал резидента-заемщика или зачетом встречных однородных требований.

На данном этапе не урегулирован вопрос с реструктуризацией процентов, изменением их размера уже 
после начисления, и/или их списанием. Отсутствие данных правил может привести к тому, что при 
реструктуризации процентов путем их снижения у заемщика будут признаны доходы от частичного списания 
обязательств, и при этом налоговые расходы он восстановить не сможет (таким образом, фактически это приведет 
к двойным налоговым потерям заемщика).

На данном этапе не урегулирован вопрос с применением к процентам правил ТЦО. Фактически может 
оказаться, что начисленные, но не погашенные на конец периода проценты были исключены из налоговых 
расходов, и дополнительно по ним потребуется сделать доначисления по правилам ТЦО.
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Выплата в пользу нерезидентов за ценные бумаги, деривативы, 
корпоративные права, которые не находятся в уставном капитале 
юридических лиц - резидентов
141.4.1. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за 
ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є:

е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження наступних інвестиційних активів:
цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав;
цінних паперів, деривативів або інших
корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій
біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "а" підпункту
141.4.11 пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу;
…
з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших
нерезидентів щодо брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом на користь резидентів;
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Выплата в пользу нерезидентов за ценные бумаги, деривативы, 
корпоративные права, которые не находятся в уставном капитале 
юридических лиц - резидентов
В рамках НКУ в текущей редакции (после изменений, внесенных Законом № 466) налоговая служба уже высказала 
в одной из ИНК мысль, что выплата в пользу нерезидентов за ценные бумаги, деривативы, корпоративные права, 
которые не внесены в уставный капитал юридических лиц - резидентов, не приводит к обязанности уплаты налога 
на репатриацию:

«З контексту положень цього підпункту вбачається, що його вимоги застосовуються до операцій з продажу 
або іншого відчуження інвестиційних активів, зокрема, цінних паперів, деривативів або інших корпоративних
прав, внесених до статутного капіталу юридичних осіб резидентів.

При цьому повідомляємо, що у Вашому зверненні недостатньо інформації, яка б дала можливість кваліфікувати
зазначені боргові цінні папери як внесок до статутного капіталу Банку.»

Таким образом, данное уточнение направлено на то, чтобы вернуть такие операции в состав объекта налога на 
репатриацию.
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Продажа нерезидентом ценных бумаг, корпоративных прав, которые 
более, чем на 50% обеспечены недвижимостью в Украине - уточнение 
нормы
У разі якщо нерезидент набуває право власності на інвестиційний актив, визначений абзацами 
четвертим – сьомим підпункту "е" підпункту 141.4.1 цього пункту, у іншого нерезидента, який не 
має постійного представництва в Україні відповідно до норм цього пункту, нерезидент, який набуває
право власності, зобов'язаний утримати податок з прибутку від відчуження інвестиційного активу, 
виплаченого на користь іншого нерезидента, за ставкою в розмірі 15 відсотків та за його рахунок, 
задекларувати та перераховувати до бюджету України податок під час такої виплати, якщо інше не 
передбачено положеннями міжнародних договорів України з країною резиденції особи, на користь
яких здійснюється виплата, що набрали чинності.
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Продажа нерезидентом ценных бумаг, корпоративных прав, которые 
более, чем на 50% обеспечены недвижимостью в Украине - уточнение 
нормы
В связи с увеличением числа абзацев в п.п. «е» п.п. 141.4.1 НКУ уточняются нормы по операциям 
нерезидентов по продаже корпоративных прав, ценных бумаг, которые обеспечены недвижимостью в 
Украине.
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НДС
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Изменение даты первого события для целей НДС (если 
первым событием является не предоплата)

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на 
податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата 
товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування
коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що
обслуговує платника податку;

б) дата здійснення постачання товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що
засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного
законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг
платником податку.

Для документів, складених в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», датою оформлення електронного документа, що засвідчує факт 
постачання послуг платником податку, вважається дата складення такого електронного документа.
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Изменение даты первого события для целей НДС (если 
первым событием является не предоплата)

Данное изменение направлено на унификацию терминологии с Директивой ЕС  об общей системе НДС.

При этом пока невозможно предсказать, повлияет ли это на практику применения НКУ при определении даты 
поставки (на сегодня п. 187.1 НКУ ссылается на дату отгрузки).

Также заметим, что ГНС традиционно датой отгрузки считает дату начала перемещения товаров, которая 
указывается в ТТН. Не исключаем, что изменение данной нормы  приведет к изменению позиции налоговых 
органов, - а именно, к тому, что они будут привязываться при определении даты НДС к дате поставки как 
передаче права на распоряжение товарами (как правило, этот момент фиксируется в контрактах 
непосредственно или путем указания момента передачи рисков и выгод согласно Incoterms).

Также пункт дополняется правилом определения даты поставки услуг в случае оформления электронного 
документа (в таком случае, датой возникновения НДС будет дата составления электронного документа)
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В контексте блокировок налоговых накладных урегулировано 
обжалование присвоения рискового статуса и отказа ГНС в принятии 
таблицы
56.23. Оскарження рішення про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про 
відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника
податку здійснюється у порядку, визначеному цією статтею, з урахуванням таких особливостей:
<…>
56.23.1. скарги на рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про 
відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника
податку подаються контролюючому органу та розглядаються протягом 10 календарних днів з дня отримання таких 
скарг контролюючим органом в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Строк розгляду скарги не може
бути продовженим
<…>
56.23.4. якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних
платника податку на додану вартість, про відповідність/невідповідність платника податку на додану
вартість критеріям ризиковості платника податку не надсилається платнику податків протягом 10-денного 
строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, що настає за останнім
днем зазначеного строку.
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В контексте блокировок налоговых накладных урегулировано 
обжалование присвоения рискового статуса и отказа ГНС в принятии 
таблицы
Таким образом, отказ в принятии таблицы и решения о присвоении рискового статуса будут 
обжаловаться в общем порядке, предусмотренном для обжалования блокировок НН.

Кроме того, из НКУ предлагается исключить:

- упоминание, что порядок рассмотрения таких жалоб регулируется КМУ;

- ссылку на то, что жалоба рассматривается Комиссией с участием представителя от Минфина.
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Гибель урожая, животных в связи с форс-мажором -
без НДС

Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби, 
сільськогосподарські рослини, насадження, тварини платника податку ліквідуються у зв’язку з 
їх знищенням або зруйнуванням, загибеллю, падежем, забоєм внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, 
у тому числі в разі викрадення необоротних активів або коли платник податку надає контролюючому 
органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в 
інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням
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Гибель урожая, животных в связи с форс-мажором -
без НДС
189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби, сільськогосподарські рослини, насадження, 
тварини платника податку ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для 
цілей оподаткування розглядається як постачання:

- для основних виробничих або невиробничих засобів – за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості 
на момент їх ліквідації;

- для сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин - за цінами придбання товарів/послуг, що 
придбані з податком на додану вартість та використані для виробництва (вирощування) таких 
сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин, та які не були включені до вартості інших 
товарів/послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби, 
сільськогосподарські рослини, насадження, тварини платника податку ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням або зруйнуванням, загибеллю, падежем, забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили, в 
інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення 
основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли 
платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення 
основних виробничих, невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за 
первісним призначенням.
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Гибель урожая, животных в связи с форс-мажором -
без НДС

Не начислять НДС в связи с «знищенням, зруйнуванням, загибеллю, падежем, забоєм» с/х растений, 
насаждений, животных будет можно только в случае обстоятельств непреодолимой силы. Предварительно, 
такие обстоятельства нужно будет подтверждать через ТПП (http://old.ucci.org.ua/ua/forcemr/fmcost.html). В 
пояснении к норме в сравнительной таблице упоминается также возможность подтверждения заключением
Минэкономики.

При этом не до конца понятно, как в ГНС будут разграничивать с/х растения от не с/х растений.

Что касается прочих случаев ливидации/уничтожения, при которых можно не начислять НДС (коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів або коли 
платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або
перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за 
первісним призначенням), то они касаются только необоротных активов. Заметим, что долгосрочные
биологические активы являются необоротными активами. К ним указанное правило, позволяющее не начислять 
НДС, может применяться и до принятия данного законопроекта.

http://old.ucci.org.ua/ua/forcemr/fmcost.html
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Гибель урожая, животных в связи с форс-мажором -
без НДС

Дополненный п. 189.9 НКУ также детализирует базу НДС в случае гибели урожая и животных - это цена 
приобретения товаров/услуг, приобретенных с НДС (это важно), которые были использованы в 
производстве/выращивании такого урожая и животных, и которые не были включены в стоимость иных 
товаров/услуг, поставка которых облагается НДС.

Полагаем, цену приобретения нужно будет определять по правилам, которые используются в бухгалтерском учете, 
- в частности, FIFO.
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Прочие изменения
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Расширенный доступ налоговых органов к 
банковской тайне

20.1.5. отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку 
України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про 
банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність
банківських рахунків, інформацію, передбачену підпунктом «ґ» пункту 4 статті 62 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», на вимогу такого контролюючого органу з питань виконання
рішення суду про стягнення коштів платника податків, що має податковий борг, в рахунок погашення
такого податкового боргу, а на підставі рішення суду – іншу інформацію про обсяг та обіг коштів на 
рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів
господарювання;
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Расширенный доступ налоговых органов к 
банковской тайне
При этом предлагается дополнить п. 4 ст. 62 Закона о банках п.п. «ґ» следующего содержания:

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається
банками: <…>

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: <…>

ґ) на його письмову вимогу з питань виконання рішення суду про стягнення коштів платника
податків, що має податковий борг,  в рахунок погашення такого податкового боргу стосовно
стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний
проміжок часу, про залишок коштів на банківському рахунку, а також про інформацію щодо
договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм
(оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;
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Расширенный доступ налоговых органов к 
банковской тайне

Обращаем внимание, что в общем случае (вне процедуры взыскания налогового долга) у ГНС, как и 
раньше, есть право получать от банков без решения суда только следующую информацию:

а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків;

г) у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів
Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять
положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок 
розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України;
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Налог на недвижимость - исключение возможности избежания
налогообложения в случае передачи имущества в управление

266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

<…>

Положення цього підпункту не застосовуються до об’єкта/об’єктів нерухомості, які здаються їх
власниками у оренду, лізинг, позичку та за іншими цивільно-господарськими договорами.

<…>

266.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не 
застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір
неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в 
оренду, лізинг, позичку та за іншими цивільно-господарськими договорами,  використовуються у 
підприємницькій діяльності).
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Транспортный налог - снижение стоимостного порога для 
налогообложения до 200 МЗП на 1 января отчетного года

267.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 200 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
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Безналоговая ликвидация - унификация правил

170.13-1. Оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній.

Не підлягають оподаткуванню:
<…>
доходи у грошовій та/або натуральній формі, що не є розподілом прибутку, отримані платником податків -
акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) від іноземної юридичної
особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числі при ліквідації (припиненні) такої
іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартості грошових
коштів та/або майна, раніше внесеного таким платником податку (членами його сім’ї першого та другого ступенів
споріднення) і облікованого у якості капіталу іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи відповідно до міжнародних стандартів фінансового обліку;
доходи у грошовій та/або натуральній формі, отримані при ліквідації (припиненні) іноземної юридичної особи або
іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків - акціонером (учасником, партнером, 
пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без 
статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року.
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Безналоговая ликвидация - унификация правил

У разі якщо рішення акціонерів або інших уповноважених осіб про ліквідацію (припинення) іноземної
юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи прийнято після 1 січня 2020 
року, але не пізніше 31 грудня 2021 року, однак процедура ліквідації (припинення) не може бути завершена до 31 
грудня 2021 року у зв’язку з обмеженнями та/або вимогами, встановленими особистим законом іноземної
юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, чи у зв’язку з участю іноземної
юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи в судовому спорі, умова щодо строків
завершення процедури ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу 
юридичної особи вважається виконаною, якщо процедура ліквідації (припинення) завершена протягом 365 
послідовних календарних днів після дати завершення дії таких обмежень та/або завершення судового спору.
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Безналоговая ликвидация - унификация правил

Фактически, п. 170.13-1 НКУ приведен в редакцию, которая предполагалась. То есть ключевым для 
освобождения от НДФЛ является завершение ликвидации до 31 декабря 2021 года.

Также данная правка исключает проблему с освобождением ликвидационной массы от военного 
сбора (поскольку подраздел 10 раздела ХХ НКУ содержит освобождение от военного сбора для 
доходов, которые освобождены согласно разд. IV НКУ).
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Общее в переходных нормах

Заметим, что часть переходных норм Законопроекта пересекаются с Законопроектом № 4065 (в 
частности, относительно постоянных представительств и того, что до конца года п.п. «е» п.п. 141.4.1 
НКУ относительно продажи нерезидентами корпоративных прав и ценных бумаг действует в 
редакции до Закона № 466)
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