
ОСТАННІ ЗМІНИ 2021- ЦЕ ЩОСЬ СТРАШНЕ!!! 

Тонкощі Закону №5600. Нерезиденти та КІК: нові підходи та визначення. Інформація про КБВ: що, 

кому, куди та в які терміни. Фінмоніторинг 2021: перевірки та штрафи. 

 

1. «Літні» ЗМІНИ 2021 року: 

1.1. Податок на інтернет - Закон 1525-IX (законопроект 4184); 

1.2. Закон 5600 і в що він змінює: 

 Нові бази і ставки для певних видів діяльності; 

 Повне і всебічне декларування доходів і майна громадянами!!! 

 Офшори і КІК початок кінця; 

 Адміністрування, податкові нарахуванні і податкові перевірки по-новому; 

 Нові підходи в оподаткуванні доходів фізичних осіб; 

 Земельний податок стає більшим – для кого; 

 Нові вимоги до ліцензування та позбавлення ліцензій; 

 Нове в екологічному податку; 

 Оподаткування операцій з електронними грошима. 

 

2. КІК І ПРОСТО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 нове визначення для оподаткування іноземних компаній та іноземних представництв; 

 безподаткова ліквідація КІК і податкова амністія; 

 новий порядок відкриття рахунків в банках України для нерезидентів, постійних і не постійних 

представництв нерезидентів та ТОВ – дочок; 

 нові підходи у контрольованих операціях по ТЦО (ст.39 ПКУ); 

 новий підхід в оподаткуванні доходів нерезидентів; 

 звітність; 

 перевірки і штрафи. 

 

3. РОЗКРИТТЯ БЕНЕФІЦІАРІВ ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ 

Визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ): 

 вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважається КБВ. Хто не може бути 

КБВ. Критерії прямого і непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади 

прямого та непрямого впливу; 

 контроль над підприємством з точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Визначення пов'язаних 

сторін; 

 пов‘язані особи: термінологія; облікова політика підприємства; опис у Примітках; 

 порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; 

 щорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни 

слід надавати; 

  додаткові документи до схеми структури власності і схема власності; 

  захист персональних даних про КБВ; 

 штрафи за неповідомлення про КБВ. 

 

4. Фінансовий моніторинг 2021 

 ризикові юр.особи і ризиковані види діяльності; 



 первинна ідентифікація клієнтів з метою фінмоніторингу; 

 встановлення мети і характеру майбутніх ділових відносин або проведення фіноперації; 

 проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій 

клієнта - чи відповідають вони наявної у СПФМ інформації про клієнта, його діяльності і 

ризик (в т / ч про походження грошей, пов'язаних з проведенням фіноперації); 

 перевірки і штрафи. 

 

4.1. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (як бачать 

підприємства органи держконтролю): 

 Публічні інформаційні ресурси контролюючих (державних) органів 

 Нова Типологія відмивання коштів від НБУ.  

 Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів. 

 

Лектор – Куличенко Оксана 

 


