Нововведення Закону № 466: Порядок обліку в контролюючих органах
нерезидентів (іноземних компаній, організацій)
Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 23 травня 2020 року
набув чинності Закон України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
(далі – Закон №466).
Законом №466 передбачені зміни до пункту 64.5 статті 64 Податкового
кодексу України, які вступили в дію з 1 липня 2020 року. Зазначеними змінами
передбачено, що нерезиденти, які здійснюють в Україні діяльність через
відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або до отримання
нерезидентом майнових прав на нерухомість або землю в Україні, або до відкриття
рахунків в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючому органі.
Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється не пізніше
наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви, яку
він зобов'язаний подати:
 у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території
України відокремленого підрозділу - до контролюючого органу за
місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
 до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно
в Україні - до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого
майна;
 до відкриття рахунку в Україні - до контролюючого органу за
місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової
установи, в яких відкривається рахунок.
До заяви додаються копії таких документів (з пред'явленням оригіналів):
витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого
реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації),
виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в
установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що
супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного,
облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з
відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що
супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
документ, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У
разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен
бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською
мовою;

документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого
підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент
здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.
Також в даній статті зазначено, що у разі акредитації (реєстрації, легалізації)
на території України відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у
тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента
здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.
У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового
контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території
України, зазначеної в абзацах третьому - п'ятому пункту 64.5 статті 64 Податкового
кодексу, без взяття на податковий облік нерезидента, зокрема здійснення
резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи, у
тому числі, що має ознаки постійного представництва, контролюючим органом
призначається перевірка такої діяльності. Порядок проведення перевірки для цілей
цього пункту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням
особливостей, визначених Податковим кодексом.
Якщо перевіркою встановлено ведення нерезидентом діяльності через
відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без взяття
на податковий облік, контролюючий орган складає акт перевірки, який
надсилається нерезиденту в порядку, визначеному пунктом 86.13 статті 86
Податкового кодексу. На підставі акта перевірки контролюючим органом може
бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви
нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки.
Порядок взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

