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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2020 р. № 1054
Київ

ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2020 р. № 1067
Київ

Про затвердження Порядку повідомлення
нерезидентів про взяття на облік
як платників податків

Відповідно до пункту 64.5 статті 64 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1054
ПОРЯДОК
повідомлення нерезидентів про взяття
на облік як платників податків
1. Цей Порядок визначає механізм повідомлення податковими органами нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій) про взяття на облік як платників податків.
2. ДПС оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік
нерезидентів як платників податків не пізніше наступного робочого дня після взяття їх на облік.
3. У разі взяття на облік нерезидентів як платників податків у податкових органах відповідно до поданих ними заяв та документів, визначених пунктом 64.5 статті
64 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), таким нерезидентам не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається
(видається) довідка про взяття на облік відповідно до пункту 64.3 статті 64 Кодексу.
4. Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням податкових органів
на підставі акта перевірки відповідно до абзаців дванадцятого і тринадцятого пункту 64.5 статті 64 Кодексу без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акта перевірки, таким нерезидентам надсилається (видається) повідомлення
про взяття на облік як платників податків (далі — повідомлення) за формою згідно з додатком.
5. Повідомлення містить такі відомості:
податковий номер нерезидента на території України, присвоєний відповідним податковим органом під час взяття на облік;
повне найменування нерезидента;
місцезнаходження нерезидента;
найменування податкового органу, де нерезидент як платник податків перебуває
на обліку;
дата та номер взяття на облік платника податків;
дата та номер акта (довідки) за результатами перевірки діяльності нерезидента
через відокремлені підрозділи, у тому числі постійне представництво в Україні без
взяття на облік у податковому органі.
Поля для внесення інформації та відомостей щодо нерезидента — платника податків заповнюються українською та англійською мовами.
Повідомлення підписується керівником (заступником керівника) податкового органу (уповноваженою особою) та скріплюється відповідною печаткою.
6. Повідомлення надсилається (видається) у спосіб, що дає змогу встановити
факт його вручення, дату вручення, а також особу, якій вручено повідомлення.
7. Якщо відокремлений підрозділ нерезидента (у тому числі постійне представництво в Україні) перебуває на обліку в податковому органі та подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, повідомлення надсилається за
правилами та у строки, визначені пунктом 42.4 статті 42 Кодексу, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та
«Про електронні довірчі послуги» шляхом надіслання документа до електронного кабінету з одночасним надісланням відокремленому підрозділу нерезидента на адресу його електронної пошти інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.
8. Якщо відокремлений підрозділ нерезидента (у тому числі постійне представництво в Україні) не перебуває на обліку в податковому органі та/або не подав заяви про
бажання отримувати документи через електронний кабінет, повідомлення надсилається відокремленому підрозділу нерезидента (у тому числі постійному представництву в Україні), представнику нерезидента на території України, відомості про якого
зазначені в акті перевірки (далі — уповноважений представник), за адресою (місце
знаходженням, податковою адресою) відокремленого підрозділу або уповноваженого представника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається під розписку уповноваженому представнику.
9. Повідомлення, які відповідно до статті 42 Кодексу надіслані та вручені відокремленому підрозділу нерезидента (у тому числі постійному представництву в Україні), уповноваженому представнику, вважаються надісланими та врученими нерезиденту.
10. У разі коли повідомлення не може бути вручене відокремленому підрозділу
нерезидента (у тому числі постійному представництву в Україні) або уповноваженому представнику у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням, відмовою прийняти
повідомлення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) відокремленого підрозділу нерезидента (у тому числі постійного представництва
в Україні) або уповноваженого представника чи з інших причин, після отримання від
оператора поштового зв’язку документа про невручення повідомлення із зазначенням причини невручення податковий орган надсилає повідомлення нерезиденту.
У такому разі повідомлення надсилається як міжнародне реєстроване поштове
відправлення з повідомленням про вручення.
11. У разі коли з державою, де зареєстрований нерезидент, не встановлено поштовий обмін, податковий орган не зміг встановити місцезнаходження нерезидента або міжнародне поштове відправлення з повідомленням не вручене, податковий
орган надсилає ДПС інформацію про проведені заходи, передбачені пунктами 8 і 10
цього Порядку, або про неможливість їх проведення, документи, що підтверджують
таку інформацію, та повідомлення. ДПС разом із супровідним листом надсилає повідомлення до компетентного органу держави, в якій зареєстровано нерезидента, з
проханням вручити його відповідному нерезиденту.
ДПС інформує відповідний податковий орган про надіслання повідомлення, отримання підтвердження доставки та/або листів від компетентного органу держави, в
якій зареєстровано нерезидента, з наданням копій відповідних документів.
Додаток
до Порядку
Annex
to the Procedures
___ ____________ 20__ р. №______
ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік нерезидента як платника податків/
NOTIFICATION
on registration of a non-resident as a taxpayer
Повідомляємо, що платник податків /We hereby inform, that taxpayer

(податковий номер нерезидента на території України/
Tax ID of the non-resident in Ukraine )

______________________________________________________________________
(повне найменування нерезидента / full name of the non-resident)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження/place)

взятий на облік/was registered on ____ ___________ ____ за №/under no. ________
у/at ___________________________________________________________________
(найменування та код податкового органу/name and code of the tax authority)

на підставі акта (довідки) за результатами перевірки діяльності нерезидента через
відокремлений підрозділ (у тому числі постійне представництво в Україні) без взяття на облік у податковому органі (відповідно до пункту 64.5 статті 64 Податкового
кодексу України)/ according to Act (certificate) on the results of audit of non-resident’s
economic activity through separate subdivisions, including permanent establishment in
Ukraine without registration with tax authority (according to paragraph 64.5 of Article 64
of the Tax Code of Ukraine) від/from ___ ________ _____ № _____.
Керівник (заступник
керівника) податко___________________ ______________________________
вого органу (уповно(підпис/Signature)
(ініціали, прізвище/Name, Surname)
важена особа)/ Head
(Deputy Head) of the Тах
Authority (Authorized
Person)
МП/Official Seal

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 179

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 179
«Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядку надання відповідної інформації Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою» (Офіційний вісник України, 2017 р.,
№ 28, ст. 811) зміни, що додаються.
2. Установити, що включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації сільськогосподарські товаровиробники зобов’язані протягом місяця після набрання чинно
сті цією постановою, але не раніше закінчення одного місяця після набрання чинності відповідними змінами до заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за формою, встановленою Міністерством фінансів, повідомити Державній податковій службі про всіх пов’язаних з ними осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1067
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 179
1. У постанові:
1) у назві та тексті постанови слова «Державна фіскальна служба» у всіх відмінках
замінити словами «Державна податкова служба» у відповідному відмінку;
2) у пункті 2 слова «Міністерству аграрної політики та продовольства» замінити словами «Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».
2. У Порядку ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«інформація про пов’язаних із сільськогосподарським товаровиробником осіб,
які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки.»;
2) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«дані щодо пов’язаних із сільськогосподарським товаровиробником осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки.»;
3) в абзаці третьому пункту 8 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;
4) абзац перший пункту 11 після слів «обов’язкові реквізити» доповнити словами
«, не надані в повному обсязі дані щодо пов’язаних осіб»;
5) доповнити Порядок пунктом 181 такого змісту:
«181. У разі зміни даних щодо пов’язаних осіб, включених до Реєстру, сільськогосподарський товаровиробник протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися такі дані, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку як платник податку на додану вартість, заяву з позначкою «Зміни щодо пов’язаних
осіб» виключно в електронному вигляді у порядку, встановленому для реєстрації.»;
6) у пункті 19:
абзац сьомий після слова «заява» доповнити словом «сільськогосподарським»;
в абзаці восьмому слова «для виключення з Реєстру» замінити словами «про
зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації»;
7) у першому реченні абзацу другого пункту 20 слова «про виключення його з
Реєстру» замінити словами «про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації»;
8) у пункті 26:
в абзаці другому слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами
«Про електронні довірчі послуги»;
в абзаці третьому слово «серія» у всіх відмінках замінити словами «серія (за наявності)» у відповідному відмінку;
9) у тексті Порядку:
слово «товарів», крім абзацу п’ятого пункту 6, замінити словами «товарів/послуг»;
слово «ДФС» замінити словом «ДПС»;
10) у додатках до Порядку:
у додатку 1:
у назві та тексті додатка слово «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;
слово «серія» замінити словами «серія (за наявності)»;
у виносці «**» до додатка слова «серія» та «серією» замінити відповідно словами
«серія (за наявності)» та «серією (за наявності)»;
у додатку 2:
слово «серія» замінити словами «серія (за наявності)»;
у виносці «**» до додатка слова «серія» та «серією» замінити відповідно словами
«серія (за наявності)» та «серією (за наявності)».
3. У формі Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затвердженій зазначеною постановою, у графі «Сільськогосподарський товаровиробник — отримувач бюджетної дотації» слово «серія» у всіх відмінках замінити словами «серія (за наявності)» у
відповідному відмінку.
4. У Порядку надання Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою інформації стосовно бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню
отримувачам бюджетної дотації, затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку слова «Державною фіскальною службою» замінити словами
«Державною податковою службою»;
2) у пункті 3 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про
електронні довірчі послуги»;
3) в абзаці другому пункту 5 слово «серія» у всіх відмінках замінити словами «серія (за наявності)» у відповідному відмінку;
4) у тексті Порядку:
слово «ДФС» замінити словом «ДПС»;
слово «Мінагрополітики» замінити словом «Мінекономіки»;
слова «товарів (послуг)» і «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;
5) у тексті додатка до Порядку:
слово «Мінагрополітики» замінити словом «Мінекономіки»;
слово «серія» у всіх відмінках замінити словами «серія (за наявності)» у відповідному відмінку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2020 р. № 1083
Київ

Про виділення коштів для забезпечення
здійснення деяких заходів, спрямованих
на запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій
та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік»:
скоротити обсяг видатків споживання за програмою 2301230 «Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 10 053
тис. гривень;
збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на суму 10 053 тис. гривень.
2. Виділити Державному управлінню справами 10 053 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-

ронавірусом SARS-CoV-2, та для надання медичної допомоги пацієнтам із цією хворобою, збільшивши обсяг видатків споживання за програмою 0301510 «Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на зазначену суму.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 84, ст. 2690) і від 15 липня 2020 р.
№ 591 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 58, ст. 1841) зміни, що додаються.
4. Міністерству фінансів забезпечити погодження скорочення видатків державного бюджету, передбачених пунктом 1 цієї постанови та абзацом другим підпункту
1 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Міністерству охорони здоров’я забезпечити погодження перерозподілу бюджетних коштів, передбачених абзацами четвертим і п’ятим підпункту 1 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після зазначених погоджень, а також після здійснення Державним управлінням справами погодження виділення бюджетних коштів, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2020 р. № 1083
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2020 р. № 372 і від 15 липня 2020 р. № 591
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372:
1) у пункті 1 постанови:
в абзаці першому цифри «2 990 045,3» замінити цифрами «2 979 992,3»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«1068084,2 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 957862,2 тис. гривень (з них оплата праці — 411272 тис. гривень), видатки розвитку — 110222 тис.
гривень) на безповоротній основі — для забезпечення готовності та реагування лабораторних центрів (обласних, міських, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, державних установ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
та «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міні
стерства охорони здоров’я України» (далі — лабораторні підрозділи Міністерства
охорони здоров’я) на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2;»;
в абзаці третьому цифри «2 032 151,5» замінити цифрами «1 865 096,6»;
2) у Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами використання
бюджетних коштів, зазначеними у підпунктах 2, 3 і 5 пункту 3 цього Порядку, є лабораторні центри (обласні, міські, на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери управління МОЗ, державні установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» (далі — лабораторні підрозділи МОЗ).»;
абзаци третій і четвертий виключити;
у підпункті 3 пункту 3:
в абзаці першому слово «центрів» замінити словом «підрозділів»;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«Додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів державних установ «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України» та «Український науково-дослідний протичумний інститут
імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України», які безпосередньо зай
няті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок бюджетних коштів
встановлюються починаючи з жовтня 2020 року;».
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 591:
1) в абзаці першому цифри «41 162,2» замінити цифрами «51 215,2»;
2) в абзаці другому цифри «11 206,5» замінити цифрами «21 259,5».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2020 р. № 1064
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 155, № 59, ст. 1938, № 70, ст. 2310; 2017 р.,
№ 20, ст. 557; 2018 р., № 12, ст. 416; 2019 р., № 23, ст. 821; 2020 р., № 22, ст. 805)
зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1064
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2015 р. № 6
1. Доповнити постанову пунктом 22 такого змісту:
«22. Дозволити відповідно до пункту 18 розділу «Прикінцеві положення» Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» як виняток із положень частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України використовувати в 2020 році залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України в 2019 році) на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.».
2. Пункт 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постановою, після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у 2020 році на закупівлю засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок, захисних щитків), дезінфекційних засобів, пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг із дезінфекції приміщень.».
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — двадцять четвертий вважати відповідно
абзацами дев’ятнадцятим — двадцять п’ятим.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2020 р. № 1066
Київ

Про внесення зміни до пункту 1
вимог до уповноваженого банку
ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 вимог до уповноваженого банку ринку електричної енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 709
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2433), виклавши абзац п’ятий в такій
редакції:
«досвід обслуговування та кредитування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії, оператора системи передачі електричної енергії, операторів системи розподілу електричної енергії.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

