МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30
E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851
від ____________20___р. № ________________

На №_______________ від ______________20___р.

Незалежна асоціація банків України
вул. Велика Васильківська, 72,
3 під’їзд, пов. 3, оф. 96
031250, м. Київ,
Міністерство цифрової трансформації України в рамках постанови
Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 648 реалізує експериментальний
проект із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства.
Зазначений проект націлений на створення привабливих інноваційних умов для
ведення підприємницької діяльності іноземними громадянами в Україні.
Іноземці матимуть можливість займатися підприємницькою діяльністю та
сплачувати податки без фізичної присутності в Україні. Це сприятиме
наповненню державного бюджету України та підвищенню впізнаваності України
як міжнародного IT-хабу.
Проект передбачає надання іноземцям та особам без громадянства
спеціального статусу Е-резидента, що включає ідентифікацію особи, перевірку
її уповноваженими органами, присвоєння їй РНОКПП та надання електронної
довірчої послуги з метою подальшого використання Е-резидентом цифрового
підпису для отримання електронних послуг та підписання договорів.
Особа, яка набула статусу Е-резидента, матиме можливість через портал
Дія зареєструватися як фізична особа-підприємець, відкрити банківські рахунки
в одному з банків України, здійснювати підприємницьку діяльність та
сплачувати податки відповідно до вимог українського законодавства.
На період експерименту планується обмежений перелік держав, громадяни
яких можуть отримати статус Е-резидента, а також обмежений перелік видів
діяльності, якими можуть займатися такі особи. Зазначається, що ставка податку
для Е-резидента-підприємця передбачена на рівні 5% від доходів або в окремих
випадках, передбачених законодавством - 18%, 30% від доходу.
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Також в рамках цього експериментального проекту передбачено низку
положень, що будуть встановлені відповідним Законом України про внесення
змін до Податкового кодексу України. Положення щодо участі банківської
установи в діяльності Е-резидента:
1. Е-резидент-підприємець для здійснення підприємницької діяльності
має право на відкриття рахунків виключно через інформаційну систему «Ерезидент» лише в одній, самостійно обраній ним банківській установі на
території України, яка доступна для вибору в інформаційній системі «Ерезидент», та яка після відкриття в ній рахунків стає податковим агентом Ерезидента-підприємця.
2. Податковий агент Е-резидента-підприємця — банківська установа, в
якій Е-резидентом-підприємцем відкрито поточний рахунок, та яка зобов'язана
нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений цим
підрозділом, до бюджету від імені та за рахунок Е-резидента-підприємця з
доходів, що отримуються Е-резидентом-підприємцем, вести податковий облік,
подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність
за порушення в порядку, передбаченому цим Податковим кодексом.
3. 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:
1. електронні копії договорів та, у разі наявності, додатків до них,
пов’язаних з веденням господарської діяльності такого Е-резидентапідприємця, підписаних сторонами договору із обов'язковим накладенням
на них електронного підпису Е-резидента-підприємця;
2. електронні копії первинних документів, які підтверджують
здійснення господарських операцій такого Е-резидента-підприємця, із
обов'язковим накладенням на них електронного підпису Е-резидентапідприємця.
4. Податковий агент Е-резидента-підприємця автоматизовано, в режимі
реального часу, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, отримує
з інформаційної системи «Е-резидент» усі документи, передбачені пунктом
вище, а також інші документи, на підставі яких здійснюється підприємницька
діяльність Е-резидента-підприємця.
5. Податковий агент Е-резидента-підприємця на підставі зазначених
документів, визначає відсоткову ставку податку (5, 18 або 30%).
6. Відсоткова ставка податку на дохід, отриманий від підприємницької
діяльності Е-резидента встановлюється у таких розмірах:
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1. 5 відсотків доходу, отриманого від здійснення зазначених в
нормативно-правовому акті, якій регулює даний вид діяльності;
2. 18 відсотків доходу:
 від здійснення видів діяльності, не зазначених у нормативно-правовому
акті;
 отриманого з порушенням відображення чи розміщення інформації в
інформаційній системі “Е-резидент”;
 при переказі Е-резидентом-підприємцем коштів з поточного рахунку для
здійснення підприємницької діяльності Е-резидента-підприємця на
користь інших осіб-нерезидентів, а також на поточні рахунки Е-резидента,
відкриті в Україні та за кордоном;
 при зміні статусу рахунку з рахунку для здійснення підприємницької
діяльності Е-резидента-підприємця на поточний рахунок фізичної особинерезидента.
3. 30 відсотків надлишкової частини доходу, яка перевищує обсяг
доходу Е-резидента-підприємця, встановлений на рівні 7 млн. грн. на рік.
7. У випадку нерозміщення/некоректного розміщення Е-резидентомпідприємцем в інформаційній системі «Е-резидент» інформації, передбаченої
пунктом 127 цього підрозділу, протягом строку, встановленого Кабінетом
Міністрів України, такий дохід оподатковується податковим агентом Ерезидента-підприємця за ставкою 18 відсотків доходу. Перерахунок сплаченого
податку не допускається.
8. Податковий агент Е-резидента-підприємця у випадку нерозміщення Ерезидентом-підприємцем в інформаційній системі «Е-резидент» інформації,
протягом 24 годин з моменту отримання доходу, а також неотримання
податковим агентом такої інформації у разі виникнення форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), у тому числі перебої в електроживленні,
глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет,
збої, викликані кібератаками, звільняється від відповідальності за застосування
ставки податку 18 відсотків доходу.
9. Податковий агент Е-резидента-підприємця з кожної суми коштів, які
надійшли на рахунок для здійснення підприємницької діяльності, не пізніше
наступного банківського дня з дня надходження таких коштів, утримує за
рахунок таких коштів та перераховує від імені такого Е-резидента-підприємця на
відповідний бюджетний рахунок, відкритий для цілей сплати такого податку,
кошти у розмірі ставки податку, що застосовується до отриманого доходу.
10. Податковий агент Е-резидента-підприємця подає до контролюючого
органу податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платника податку на підприємницьку діяльність Е-резидента у строки,
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встановлені для квартального податкового (звітного) періоду за формою,
визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику.
11. Контролюючі органи мають право звернутись із письмовим запитом до
податкового агента Е-резидента-підприємця щодо надання інформації про обсяг
та рух коштів на рахунках Е-резидента-підприємця, а також іншої інформації,
передбаченою нормативними актами.
12. Податковий агент Е-резидента-підприємця зобов’язаний надати
відповідь на запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання такого запиту.
13. У випадку ненадання інформації на запит контролюючого органу такий
орган ініціює проведення перевірки податкового агента в порядку визначеному
статтею 78 Податкового кодексу України.
У зв'язку із зазначеним просимо висловити позицію щодо цієї ініціативи та
повідомити про зацікавленість та готовність взяти участь в експериментальному
проекті запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства.
Враховуючи пріоритетність зазначеного проекту, просимо надати
відповідь до 24 грудня цього року.
Заступник Міністра

Ярослав Поляхович
polyakhovich@thedigital.gov.ua
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