
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА
до проекту наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи

..Про затвердп(енпя форми Заяви про перехiд юридично[ особи на
Оподаткування як резидента.Щiя CiTi _ пл&тника податку на особливих
умовах або вiдмову вiд такого оподаткування та Порядку подання та

розппяду тако[Заяви>>

l. Мета

Видання накшу <Про затв9рдження форми Заяви про перехiд юридичноТ
особи на оподаткування як резид9нта Щiя CiTi - платника податку на оообливих
умовах або вiдмову вiд такого оподаткування та Порядку подання та розгляду
ТаКОi Заяви>> (даrri проскт наказу) сприятиме забезпеченню виконання
положень Податкового кодексу Украiпи (далi - Кодекс).

2. Обrрунтування необхiдностi прийняття акта

РОЗробка проскту наказу е забезпеченням практичного застосування
положень пункту 141.10 cTaTTi l4l роздiлу III <Податок на прибуток
пiдприсмств> Кодексу до прийнятого Закону Украihи вiд 14 грудня 202l року
J\Ъ1946 - IX <Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни 

"n 
iцlllих

ЗаКОНiВ Украiни щодо стимулювання розвитку цифровоi економiки в YKpaiHi>
(далi - Закон Ns 1946 - IX) шляхом затвердження форми Заiви та Порядку
подання та розшяду Заяви про перехiд юридичноТ особи на оподаткування як
РеЗИДеНТа Дiя CiTi - платника податку на особливих умовах або вiдмову вiд
такого оподаткування.

3. OcHoBHi полоrкення проекту акта

СУть основних положень проекry накву та механiзм реалiзацii полягають у
ПРИВеДеННi У вiдповiднiсть 4о норм чинного законодавства в частинi
запровадження порядку переходу юридичноi особи на спецiальний режим
оподаткування резидентiв.Щiя CiTi * IT компанiй.

проекгом наказу передбачаеться затвердження форми заJIви та порядку
ПОДаНrш та розгляду Заяви про перехiд юридичноi особи на оподаткування як
РеЗИДеНТа .ЩiЯ CiTi - платIlика податку на прибуток пiдприемств на особливих
умовах або вiдмову вiд такого оподаткryвання.

4. Правовi аспекги

Проскг цаказу розроблено на виконання вимог пункry 14 роздiлу I
Закону 1946-IX.



5. Фiнансово-екошомiчне обГрунтування

Прийнятгя та реалiзацiя проекry нака:}у не потребують додаткових
фiнансових витрат iз державного чи мiсцевих бюджетiв.

б. Позицiя заiнтересованих cTopiH

!iЯ ПРОеКгУ нака3у поширюсться на платникiв подtlткiв, якi мають право
ЗВернУтися до контролюючого органу з метою обрання/переходу спецiального
режиму оподаткування резидентiв .Щiя CiTi * IT компанiй, що вiдповiдатимуть
передбаченим Законом УкраiЪи <Про стимулювання розвитку чифровоТ
економiки в ykpaihi> вимогам та будуть включенi до спецiального реестру.

ПРОеКг наказу не стосуеться питань функчiонування мiсцевого
СаМОВРЯдУВання, прав та iHTepeciB територiальних громад, мiсцевого та
регiонального розвитку.

РеалiЗацiя проекту накrцlу не матиме впливу на iнтереси окремих верств
(ГРУП) НаСелення, об'сднаних спiльними iнтересами, суб'ектiв господарювання
тощо.

ПРОСКг накЕшу не стосуеться соцiально-трудовоi сфери, функцiонування i
застосування украiнськоi мови як державноi, прав осiб з iнвалiднiстю
ВСеУКРаТНСЬКих громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, ix спiлок,
УПОВНоваженого iз захисту державноТ мови та Наукового KoMiTery НацiональноТ
ради з питань розвитку науки i технологiй.

ПРОеКг наказу пiдлягае поюдженню з .Щержавною податковоlо службою
Украihи, ЩержавнОю регуляТорною службою Украiни, MiHicTepcTBoM цифровоi
трансформацiТ Украihи.

ПРОекг наказу пiдлягас державнiй реестрацiТ в MiHicTepcTBi юстицii
Украihи.

7. Оцiнка вiдповiдностi

Проект наказу не мiстить положень, що стосуються зобов'язань УкраТни У
СфеРi еВропейськоi iнтеграцii, прав та свобод, гарантованих Конвенцiею про
захист прав людини i основоположних свободо прав та можливостей жiнок i
чоловiкiв, не мiстить ризикiв вчинення корупцiйних правопорушень та
правопорушень, пов'язаних з корупцiсю, не створюс пiдстав для дискримiнацii.

8. Прогноз результатiв

Прийняття проекry наказу сприятиме реалiзацiТ права платникiв у порядку,
встановленомУ пункгоМ 141.10 cTaTTi l41 розлiлу III Колексу щодо обрання
спецiального режиму оподаткування резидентiв !iя CiTi * IT компанiй.
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Проект наказу не мас впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту
прав та iHTepeciB суб'екгiв господарювання, громадян i держави; розвиток
регiонiв, пiдвищення чи зниженнrI спроможностi територiальних громад; ринок
працi, piBeHb заЙнятостi населення; громадське здоровОяо покращення чи
ПОГiРШення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологiю та
навколишнс природне ёередовище, обсяг природних pecypciB, piBeHb
забруднення атмосферного повiтря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними вiдходами, iншi суспiльнi вiдносини.

Заiнтересована сторона Вплив реалiзаuiТ акта на
заiнтересовану стоDону

Пояснення очiкуваного впливу

Платники податку
Контролюючi органи.

Позитивний, забезпечить
можливiсть виконання:
1) платниками податку
положень Кодексу щодо
обрання/перехолу на
оподаткування як
резидентiв Дiя CiTi
платника подаIку на
особливих умовах або
вiдмову вiд такого
оподаткування.

2) контролюючими
органами функчiТ щодо
реалiзацiТ права платникiв
обрання/переходу на
оподаткування як резидента
ffiя CiTi - платника податку
на особливих умовах аб,о
вiдмову вiд ,чф
оподаткування. I l

Прийняття наказу дасть
мохсливiсть резиденту fliя CiTi
обирати режим оподаткування

у порядку, передбаченому
пунктом 141.10 статгi 141

розлiлу III Кодексу,

Сергiй МАРЧЕНКО


