Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
НБУ відмінив видачу довідок про декларування валютних цінностей підприємцям
21 липня 2017 року на бира ли чинності зміни передба чені на ка зом
Міністерства фінансів України №524 від 24 травня 2017 року, згідно з яким
були внесені зміни до наказу від 25 грудня 1995 року № 207 “Про
затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що
належать резиденту України і знаходяться за її межами”.
Відповідно до цих змін, НБУ припинив видачу довідок про проведення
декла рува ння ва лютних цінностей суб’єкта м підприємницької діяльності.
Відтепер для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних
ва нта жів, проведення ба нківських опера цій з ва лютними цінностями
уповнова женими ба нка ми Укра їни, а та кож здійснення інших видів
зовнішньоекономічної діяльності та кі довідки вже не потрібні. При цьому,
залишено в силі вимогу щодо надання інформації для декларування валютних
цінностей, доходів та ма йна суб’єкта ми підприємницької діяльності НБУ та
державним податковим інспекціям за місцем знаходження цих суб’єктів.
Пом‘якшено обмеження щодо дострокового погашення кредитів і позик
в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів
З 11 липня НБУ розширив на явні винятки на дострокове пога шення кредитів, за лучених у
нерезидентів. Відтепер, банком дозволено достроково погашати зазначені кредити, це також стосуються
резидентів-позичальників, якщо нерезидентом-кредитором є банк. Що стосується представників бізнесу,
то вони можуть достроково погашати такі кредити лише у випадку, коли акціонером такого
позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація.
Зазначені зміни буди затверджені постановою Правління НБУ №61 від 10 липня 2017 року "Про
внесення змін до поста нови Пра вління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410", яка набула чинності 11
липня 2017.
Щодо особливостей проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій
в електронній формі, що видаються НБУ фізичним особам
НБУ своїм листом від 13.07.2017 р. N 40-0005/48633 на да в роз’яснення щодо особливостей
за стосува ння окремих вимог Положення про функціонува ння а втома тизова ної інформа ційної системи
НБУ "Реєстр індивідуа льних ліцензій на здійснення фізичними особа ми ва лютних опера цій" та
проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій в електронній формі, що видаються фізичним
особами.
У роз’ясненні зазначається, що заява до НБУ про видачу ліцензій в електронній формі може
пода ва тися до уповнова женого ба нку а бо у вигляді па перового документа , що за свідчується підписом
фізичної особи (за явника ), а бо у вигляді електронного документа , що ма є бути підписа ний фізичною

особою (за явником) електронним цифровим підписом, прирівняним до вла сноручного підпису
відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".
Відповідно до роз‘яснень електронна ліцензія може бути підставою для купівлі іноземної валюти.
При цьому, дозволяється пода ва ти до уповнова женого ба нку за яву на купівлю іноземної ва люти без
зазначення в ній конкретного номера електронної ліцензії та дати її видачі.
Як зазначено в цьому ж листі, аналогічним чином можуть бути застосовані відповідні норми
Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів
в іноземних ва люта х та ба нківських мета лів в ча стині оформлення реквізиту "Призна чення пла тежу"
пла тіжного доручення в іноземній ва люті, що пода ється фізичною особою для проведення опера цій на
підставі, електронних ліцензій.
Щодо доходу, отриманого в іноземній валюті
ДФС Укра їни розглянула звернення та на да ла індивідуа льну пода ткову консульта цію відносно
доходу, отриманого в іноземній валюті (лист від 21.07.2017 р. № 1301/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК)
В консультації зазначено, що для фізичної особи - підприємця усі вартісні показники, що
включа ються до доходу відобра жа ються у на ціона льній ва люті Укра їни, а пока зники, вира жені в
іноземній ва люті, вка зуються із одноча сним за зна ченням їх еквіва лента у на ціона льній ва люті за
офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на дату проведення операції.
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного
пода тку у грошовій (готівковій а бо безготівковій) формі, да та підписа ння платником єдиного пода тку
акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку
третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання
кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності .
Як за зна ча ється у листі курсова різниця, яка виника є при перера хунку опера цій вира жених в
іноземній валюті, не є доходом фізичної особи - підприємця платника єдиного податку.
Щодо оподаткування постійного представництва нерезидента
ДФС
Укра їни у своєму листі від 11.07.2017 р. N 1123/6/99-99-15-02-02-15/ІПК на да ла
індивідуа льну пода ткову консульта цію відносно щодо окремих пита нь опода ткува ння постійного
представництва нерезидента
В листі зазначено що, якщо оператором договору про спільну діяльність без створення юридичної
особи є постійне представництво нерезидента, то кожний нерезидент - учасник такого договору підлягає
додаткової реєстрації як постійне представництво на території України.
При цьому опера тор та кожний уча сник спільного договору пода ють пода ткову декла ра цію з
податку на прибуток підприємств. При цьому не передбачається подання окремої декларації з податку на
прибуток підприємств від спільної діяльності.
НБУ впроваджує ризик – орієнтований підхід при здійсненні нагляду
в сфері фінансового моніторингу
Відповідно до Постанови НБУ № 66 від 24 липня 2017 р. «Про
за твердження Змін до Положення про порядок орга ніза ції та проведення
перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержа них злочинним шляхом, фіна нсува нню тероризму та фіна нсува нню
розповсюдження зброї ма сового знищення», НБУ впрова джує ризикорієнтова ний підхід під ча с пла нува ння та проведення перевірок з метою
підвищення ефективності за дотрима нням ба нка ми та неба нківськими
фіна нсовими уста нова ми-резидента ми, які є пла тіжними орга ніза ціями,
членами чи учасниками платіжних систем, законодавства у сфері фінансового
моніторингу.
Зокрема , збільшено строк, протягом якого ба нк/уста нова після
отрима ння довідки про виїзну перевірку/а кта із супровідним листом ма є

право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (за наявності), з 3
до 7 робочих днів.
НБУ зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки
документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
НБУ Постановою №67 від 24 липня 2017 р. вніс зміни в Положення про порядок здійснення
банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.
Зокрема , якщо уча сником опера ції а бо кінцевим бенефіціа рним вла сником (контролером)
учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або
фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана ВРУ
державою-агресором/державою-окупантом, вимоги Положення про порядок здійснення банками аналізу
та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників буде поширюватися на
фінансові операції, що здійснювалися на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними
компа ніями (уключа ючи їх дочірні та а філійова ні компа нії), включеними до списку 2000 на йбільших
публічних компаній світу (Forbes Global 2000).
Про неподання документації з трансфертного ціноутворення
ДФС у своєму листі від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17 попереджа є, що непода ння
пла тником пода тків звіту про контрольова ні опера ції (уточнюючого звіту) та /а бо документа ції з
тра нсфертного ціноутворення а бо невключення до та кого звіту інформа ції про всі здійснені протягом
звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
- непода ння звіту про контрольова ні опера ції – штра ф 487 200,00 грн. (300 розмірів прожиткового
мінімуму; з грудня 2017 – 510 000,00 грн. відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет Укра їни на 2017
рік»);
- 1% суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції (але
не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи);
- 3% суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація (але не більше 200 розмірів
прожиткового мінімуму);
Непода ння пла тником пода тків звіту про контрольова ні опера ції (уточнюючого звіту) та /а бо
документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, тягне за собою
накладення штрафу у розмірі 8 120,00 грн (5 розмірів прожиткового мінімуму) за кожен календарний
день неподання вищевказаного звіту.
Спла та штра фів не звільняє пла тника пода тків від обов’язку пода ння звіту про контрольова ні
операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.
Про використання суб'єктами господарювання печаток
19.07.2017 року набрав чинності закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними
особа ми та фізичними особа ми - підприємцями" (да лі – За кон). За коном
внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема передбачено, що
використа ння суб'єктом господа рюва ння печа тки не є обов'язковим та
відбиток печа тки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого
документа . Копія документа , що пода ється суб’єктом господа рюва ння до
орга ну держа вної вла ди а бо орга ну місцевого са моврядува ння, вва жа ється
засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис
уповнова женої особи та кого суб’єкта господа рюва ння а бо особистий підпис
фізичної особи - підприємця. Орга н держа вної вла ди а бо орга н місцевого
самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії
документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

Довіреності від імені осіб прива тного пра ва вида ються за підписом керівника а бо іншої
уповнова женої на те особи. Довіреності від імені особи публічного пра ва вида ються за підписом
керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права
(за наявності).
Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською
організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій
Відповідно до п. 26 ст. 1 Закону України від 14.10.2014 р. N 1702-VII "Про запобігання та протидію
лега ліза ції (відмива нню) доходів, одержа них злочинним шляхом, фіна нсува нню тероризму та
фіна нсува нню розповсюдження зброї ма сового знищення" неприбуткові орга ніза ції - юридичні особи
(крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності),
що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої,
екологічної, релігійної, бла годійної, соціа льної, політичної та іншої діяльності з метою за доволення
потреб та інтересів грома дян у межа х, визна чених за конода вством Укра їни, без мети отрима ння
прибутку.
У разі якщо громадське об’єднання здійснює діяльність на комерційній основі і отримує прибуток,
то вказана діяльність класифікується як підприємництво (ст. 42 Господа рського кодексу України) і не
відповідає сутності поняття некомерційної діяльності неприбуткових установ.
Таким чином, у разі якщо господарське об’єднання зі статусом юридичної особи здійснює
комерційну діяльність, то та ке об’єдна ння повинно здійснити перереєстра цію в Єдиному держа вному
реєстрі з подальшим його виключенням з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Цей висновок
підтверджується листом ДФС від 20.07.2017 р. № 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.
Щодо оподаткування виплат нерезиденту при придбанні корпоративних прав резидента
Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку
і за ставками Податковим кодексом України (далі - Кодекс).
До доходів належить, зокрема, прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого
відчуження цінних па перів, дерива тивів а бо інших корпора тивних пра в, визна чений відповідно до
положень Кодексу.
Відповідно до Кодексу резидент а бо постійне предста вництво нерезидента , що здійснюють на
користь нерезидента а бо уповнова женої ним особи (крім постійного предста вництва нерезидента на
території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким
нерезидентом від прова дження господа рської діяльності (у тому числі на ра хунки нерезидента , що
ведуться в націона льній ва люті), утримують пода ток з та ких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків
(крім визна чених Кодексом виключень) їх суми та за їх ра хунок, який спла чується до бюджету під ча с
та кої випла ти, якщо інше не передба чено положеннями міжна родних договорів Укра їни з кра їна ми
резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати. Відповідні висновки містяться і у Листі ДФСУ від
10.07.2017 р. N 1063/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.
Щодо оподаткування дивідендів, які спрямовуються на збільшення статутного капіталу
Пода тковим кодексом Укра їни визна чено перелік доходів, які не включа ються до за га льного
місячного (річного) опода тковува ного доходу пла тника пода тку. До за га льного місячного (річного)
опода тковува ного доходу пла тника пода тку не включа ються дивіденди, які на ра ховуються на користь
пла тника пода тку у вигляді а кцій (ча сток, па їв), емітова них юридичною особою - резидентом, що
нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток)
уча сті всіх а кціонерів (вла сників) у ста тутному фонді емітента , та в результа ті якого збільшується
статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.
Отже, дивіденди, що спрямовуються на збільшення ста тутного ка піта лу підприємства , не
підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Водноча с, дивіденди є об’єктом опода ткува ння військовим збором. Ста вка військового збору
становить 1,5 % об'єкта оподаткування. Відповідний висновок міститься у Листі ДФСУ від 07.07.2017 р. N
1040/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас:
02098, м. Київ
Вул. Дніпровська набережна, 3
Тел.:+38 (044) 553 76 60
Моб.: +38 (067) 501 01 41
office@dmp.com.ua
www.dmp.com.ua

