Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Для представників бізнесу спрощені умови продажу
іноземної валюти
27 січня 2018 року набула чинності постанова НБУ №7 від 25 січня
2018 року "Про внесення змін до деяких норма тивно-пра вових а ктів
На ціона льного ба нку Укра їни", яка покра щила умови прода жу ва люти
клієнтами банків на міжбанківському валютному ринку.
Відповідно до поста нови, відтепер дозволено пода ва ти за яву про
прода ж іноземної ва люти до будь-якого уповнова женого ба нку за
вла сним вибором, неза лежно від на явності поточного ра хунку в
іноземній ва люті у цьому ба нку. У випа дку, якщо кошти для прода жу
перера ховуються клієнтом з іншого уповнова женого ба нку, прода ж цієї
ва люти здійснюється у п’ятиденний строк з дня за ра хува ння та ких
коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.
Щодо можливості застосування правила міжнародного договору України
при звільненні від оподаткування у звітному році у разі отриманням
довідки після закінчення звітного періоду
ДФС Укра їни на да ла відповідну індивідуа льну консульта цію (лист від 15.01.2018 р. №
158/6/99-99-15-02-02-15/ІПК), в якій зазначила, що відповідно до п. 103.8 ст. 103 Податкового
Кодексу Укра їни довідку за попередній звітний пода тковий період можна використовува ти як
підста ву для звільнення (зменшення) від опода ткува ння у звітному році за умови пода ння
нерезидентом довідки за цей період після його закінчення.
Щодо оподаткування у 2018 році осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність та є одночасно фізичними особами - підприємцями
ДФС Укра їни на да ла чергову індивідуа льну консульта цію (лист від 24.01.2018 р.
№ 274/Н/99-99-13-02-01-14/ІПК) щодо пра ктичного за стосува ння у 2018 році окремих норм
за конода вства особа ми, які прова дять неза лежну професійну діяльність та є одноча сно
фізичними особами - підприємцями.
В консульта ції на голошено про обов‘язковість са мостійного визна чення ба зи
на ра хува ння єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, які перебува ють на за га льній
системі опода ткува ння, та осіб, які прова дять неза лежну професійну діяльність, у ра зі
відсутності доходу (прибутку).
Окрім того зазначено, що з 01.01.2018 р. для фізичних осіб - підприємців, в тому числі
тих, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну

діяльність, встановлено єдині строки сплати єдиного внеску - до 20 числа місяця, що настає за
кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Єдиний внесок встановлено у розмірі 22 % до
визначеної статтею 7 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування» бази нарахування єдиного внеску.
У листі та кож за зна чено, що якщо фізична особа за реєстрова на як підприємець та при
цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується
у контролюючих орга на х як фізична особа - підприємець з озна кою прова дження неза лежної
професійної діяльності. Зазначена фізична особа зобов'язана подати до контролюючого органу
за місцем свого постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Та ка особа повинна вести окремий облік доходів/витра т отрима них/понесених від
прова дження неза лежної професійної діяльності і підприємницької діяльності та ма є
здійснювати окремо розрахунки з бюджетом.
Також в листі деталізовано порядок ведення обліку та декларування доходів зазначених
осіб.
Дозволено використовувати рахунки ескроу в інвестиційній діяльності
НБУ своєю поста новою від 28 грудня 2017 р № 147 створив умови для за прова дження
ра хунків умовного зберіга ння (ескроу). Цією поста новою передба чено порядок використа ння
іноземними інвестора ми ра хунків ескроу при проведенні інвестиційної діяльності в Укра їні.
Відтепер іноземним інвестора м на да ється пра во використовува ти ескроу ра хунки для
здійснення будь-яких іноземних інвестицій в Укра їну (купівля/прода ж нерухомості,
корпоративних прав, цінних паперів тощо).
Та кож поста новою спрощено порядок купівлі іноземної ва люти за опера ціями
повернення іноземних інвестицій у зв'язку із прода жем іноземним інвестором а кцій за
процедурою « сквіз-аут».
Окрім того, передба чена можливість на да ння уповнова женими ба нка ми експортних
кредитів в іноземній валюті іноземним покупцям товарів українського походження.
Затверджено Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів
Постановою КМУ від 27 грудня 2017 р №1062 затверджено Порядок ведення Державного
реєстру інвестиційних проектів. Порядок передба ча є внесення відомостей про інвестиційний
проект у вигляді за писів у Реєстрі та розміщення витягу з Реєстру на офіційному веб-са йті
Мінекономрозвитку. Відповідно до порядку, орга ни, які проводять конкурсний відбір
інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реа лізуються за ра хунок коштів
держа вного фонду регіона льного розвитку), пода ють Мінекономрозвитку протягом п'яти
робочих днів інформа цію в па перовому та електронному вигляді про відібра ні інвестиційні
проекти за визначеною формою.
Визначення пов’язаних осіб для визнання деяких операцій
контрольованими
Якщо фізична особа є поса довою особою (директором) резидента ,
безпосередньо володіє корпора тивними пра ва ми юридичної особи
нерезидента у розмірі 20 і більше відсотків, то такі юридичні особи
(резидент і нерезидент) вважаються пов’язаними.
Юридичні та /а бо фізичні особи, які є сторона ми господа рської
операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування
пов'язаними особами.
Контролюючий орга н в судовому порядку може довести на основі
фа ктів і обста вин, що одна юридична а бо фізична особа здійснюва ла
пра ктичний-контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи

та /а бо що та са ма фізична а бо юридична особа здійснюва ла пра ктичний контроль за бізнесрішеннями кожної юридичної особи (пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Під визна чення контрольова них підпа да ють здійснені господа рські опера ції пла тника
пода тків з контра гентом - нерезидентом пов’яза ною особою, які підляга ють відобра женню у
звіті про контрольова ні опера ції за умови, що річний дохід пла тника пода тку від будь-якої
діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень
(за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій із таким контрагентом
протягом цього періоду, визна чений за пра вила ми бухга лтерського обліку, перевищує 10
мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), лист ДФС України від 18.01.2018 р. №
204/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.
Оподаткуванню процентів за позикою, які сплачуються позичальником - резидентом
України на користь компанії - резидента Австрії, якому первісним позикодавцем резидентом Кіпру уступлено право вимоги за позикою і стосовно питання
застосування відповідних положень міжнародного договору
Резидент а бо постійне предста вництво нерезидента , що здійснюють на користь
нерезидента будь-яку випла ту з доходу з джерелом його походження з Укра їни, утримують
пода ток з та ких доходів за ста вкою в розмірі 15 відсотків 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, що набрали чинності.
Положення Конвенції між Урядом Укра їни і Урядом Республіки Австрія про уникнення
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і
на майно (далі - Конвенція), яку ратифіковано Верховною Радою України 17 березня 1999 року
(За кон Укра їни N 500-ХIV), і є чинною в укра їнсько-а встрійських пода ткових відносина х з
20.05.1999 р., застосовуються "до осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав" (ст.
1 Конвенції).
Один із існуючих податків, на які поширюється Конвенція, зокрема, в Україні є податок на
прибуток підприємств (п. 3 (і) ст. 2 Конвенції).
Відповідно до п. 1 ст. 11 "Проценти" Конвенції "Проценти, що виникають в одній
Договірній Держа ві і спла чуються резиденту другої Договірної Держа ви, будуть
оподатковуватись у цій другій Державі".
"Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони
виника ють, і відповідно до за конода вства цієї Держа ви, а ле якщо одержува ч є фа ктичним
власником процентів, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:
a) 2 відсотки від валової суми процентів, що сплачуються:
(i) у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового
обладнання;
(ii) у зв’язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним
підприємством другому підприємству, або
(iii) за позика ми будь-якого виду, що на да ються ба нком а бо другою фіна нсовою
установою;
b) 5 відсотків від валової суми процентів в усіх інших випадках." (п. 2 ст. 11 Конвенції).
"Термін "проценти" при використанні в цій статті означає доход від боргових вимог будьякого виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь
у прибутка х боржника , і зокрема , доход від урядових цінних па перів і доход від обліга цій чи
боргових зобов’язань, включаючи премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних
паперів, облігацій та боргових зобов’язань." (п. 3 ст. 11 Конвенції), лист ДФС від 15.01.2018 р. №
157/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Зміни до порядку формування реєстру великих платників податків
23 січня на був чинності на ка з Міністерства фіна нсів Укра їни яким внесено зміни до
Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911.
Відбір платників податків (ВПП) для включення до Реєстру на наступний календарний рік
здійснюватиметься структурним підрозділом ДФСУ на підставі аналізу інформації:
1) про сума рні обсяги доходів від усіх видів діяльності пла тника пода тків за оста нні
чотири послідовні податкові (звітні) квартали (раніше — за результатами попереднього року);
2) про суми сплачених до Держбюджету податків за платежами, контроль за справлянням
яких покла дено на контролюючі орга ни, за оста нні чотири послідовні пода ткові (звітні)
ква рта ли (ра ніше — у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного
року).
Рішення ДФС про зміну основного місця обліку та переведення на облік до
контролюючого орга ну, що здійснює супроводження великих пла тників пода тків, чи іншого
контролюючого органу надсилаються великим платникам податків, які не подали в установлені
терміни за яву про взяття на облік до відповідного контролюючого орга ну, у вигляді
повідомлення засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу, з якої
надіслана остання прийнята ДФС податкова звітність, з використанням ЕЦП, або на паперовому
носії поштовим відправленням з повідомленням про вручення за формою №2-ВПП.
Верховна Рада України 18 січня 2018 року прийняла закон №7066
про приватизацію державного майна.
Відповідно до нового закону змінюється підхід до продажу малих і великих підприємств.
Закон встановлює 11 місяців для об'єктів великої приватизації та 5 місяців для малої.
Якщо вартість активів підприємства за останній рік перевищила 250 млн гривень, то це
об'єкт великої приватизації, який буде продаватися із залученням радника. Якщо менше — це
мала приватизація, яка відбуватиметься виключно на електронних платформах.
Закон встановлює:
- порядок приватизації;
- порядок прийняття рішення про приватизацію;
- спрощену класифікацію об'єктів приватизації на об'єкти малої і великої приватизації;
- вимоги до покупців об'єктів приватизації та обмеження щодо їх участі в приватизації;
- відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів;
- розширено коло об'єктів, які можуть підлягати приватизації.
Ініціюва ти прива тиза цію об'єктів зможуть держа вні орга ни прива тиза ції, уповнова жені
органи управління, інші суб'єкти управління об'єктами державної власності або покупці.
Затверджені регіональні правила на приймання стічних вод
Відповідно до на ка зу № 316 від 01.12.2017 Міністерства
регіона льного розвитку, будівництва
ат
житлово-комуна льного
господа рства Укра їни за реєстрова ного в Мінюсті 15 січня 2018 р. за №
56/31508 за тверджуються регіона льні Пра вила прийма ння стічних вод
до систем центра лізова ного водовідведення та Порядок визна чення
розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до
систем централізованого водовідведення.
На
підста ві цих Пра вил розробляються місцеві Пра вила
прийма ння, в яких вра ховують місцеві особливості прийма ння та
очищення стічних вод, а та кож визна ча ють ДК за бруднюючих речовин,
що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.
Місцеві пра вила прийма ння за тверджуються орга на ми місцевого

самоврядування та є обов’язковими для виробників та споживачів.
На га да ємо, що відповідно до ЗУ «Про питну воду, питне водопоста ча ння та
водовідведення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14) (Далі по тексту «Закон») надає
можливість орга на м місцевого са моврядува ння вирішити проблему прийма ння стічних вод.
Відповідно до Закону, до повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води,
питного водопостачання та водовідведення входить затвердження місцевих правил приймання
стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів, які
вста новлюють вимоги до а бонентів, регла ментують вза ємні пра ва та обов’язки Абонентів і
Водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію,
порядок контролю за викона нням цих Пра вил і відповіда льність та за соби впливу за їх
порушення.
Відповідно до п. 1.2. Правил приймання стічних вод від абонентів у систему каналізації м
Києв https://vodokanal.kiev.ua/files/pravyla_stichi_vody.pdf (Да лі по тексту - «Пра вила »):
Пра вила поширюються на орга ніза ції, уста нови, підприємства усіх форм вла сності, тобто на
спожива чів - будь-яких юридичних осіб, ФОП і тих, хто здійснює неза лежну професійну
діяльність, що скида ють всі види стічних вод у міську систему ка на ліза ції (да лі по тексту –
«Абоненти»).
Відповідно до п. 2.4. Правил Абоненти зобов’язані отримати Умови на скид (Умови на скид
стічних вод у міську ка на ліза цію) та укла сти договір з Водока на лом на водопоста ча ння та
водовідведення. А також у випадку зміни власника Абонента повідомити Водоканал у 7-денний
строк про такі зміни та у встановленому законом порядку переоформити в Водоканалі паспорт
водного господарства, отримати Умови на скид.
Договір на прийма ння стічних вод у міську ка на ліза цію укла да ється одноча сно з
договором на постачання питної води з міського водопроводу.
Відповідальність.
Абонент не ма є пра ва скида ти стічні води без одержа ння Умов на скид. За скида ння
стічних вод без Умов на скид або після закінчення строку їх дії Абонент сплачує в 5-кратному
розмірі тарифу на послугу з водовідведення за весь період їх відсутності.
У ра зі порушення Пра вил і умов Договору Водока на л ма є пра во відключа ти (при
наявності технічної можливості) каналізаційну мережу Абонента від міської каналізації (після
письмового попередження на 5 діб).
Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам
господарювання на професійну підготовку працівників
Відповідно до Постанови Кабміну від 11 січня 2018 р. N 11 витратами на профпідготовку
працівників є:
1) витрати на оплату праці викладацького персоналу за час, протягом якого здійснюється
професійна підготовка працівників;
2) витрати викладацького персоналу і працівників, які проходять професійну підготовку,
зокрема витра ти на проїзд, придба ння на вча льних та інших ма теріа лів, які безпосередньо
пов'яза ні з професійною підготовкою, а мортиза цію інструментів і обла дна ння в обсязі,
необхідному для професійної підготовки.
До цих витрат не належать витрати на проживання, крім мінімально необхідних витрат
на проживання працівників, що є особами з інвалідністю;
3) витрати на надання консультаційних послуг, пов'язаних з професійною підготовкою;
4) витра ти на опла ту пра ці (за робітну пла ту) пра цівників за ча с, протягом якого вони
проходять професійну підготовку;
5) адміністративні, накладні та інші непрямі витрати за час, протягом якого працівники
проходять професійну підготовку.
Ма ксима льний розмір держа вної допомоги на професійну підготовку, яка може
на да ва тися на відшкодува ння суб'єкта м господа рюва ння витра т на професійну підготовку
пра цівників, ста новить не більш як 50 відсотків розміру та ких витра т. Це зна чення
збільшується, але не більш як 70 відсотків, у таких випадках:

1) на 10 відсотків у разі професійної підготовки працівників, що є особами з інвалідністю
та /а бо неза безпеченими особа ми, та /а бо внутрішньо переміщеними особа ми, та /а бо
уча сника ми бойових дій, які віднесені до однієї з ка тегорій, за зна чених у пункта х 19 і 20
ча стини першої ста тті 6 За кону Укра їни "Про ста тус ветера нів війни, га ра нтії їх соціа льного
захисту";
2) на 10 відсотків у разі надання допомоги суб'єктам середнього підприємництва і на 20
відсотків у разі надання допомоги суб'єктам малого підприємництва.
Розширено перелік документів, які повинно надати акціонерне
товариство для реєстрації випуску акцій
Відтепер а кціонерне това риство в 10-дневний термін з дня його
державної реєстрації має додатково подати до органу реєстрації:
- ба ла нс това риства , скла дений на да ту держа вної реєстра ції
товариства;
- висновок а удитора (а удиторської фірми) щодо формува ння
ста тутного ка піта лу това риства ста ном на да ту держа вної реєстра ції
товариства;
або:
- баланс товариства за перший звітний період;
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) / висновок
(звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за відповідний період,
що містить висновки, яких дійшов а удитор, щодо відповідності розміру
ста тутного ка піта лу уста новчим документа м, формува ння та спла ти
статутного капіталу із зазначенням переліку внесків, унесених в оплату
ста тутного ка піта лу (а кцій попереднього випуску), реквізитів пла тіжних документів (у ра зі
опла ти грошовими кошта ми) а бо а ктів прийма ння-переда ва ння (при опла ті негрошовими
коштами).
Президент підписав закон (№ 5592-д), спрямований на спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів
Положеннями документа змінюється підхід до віднесення а кціонерних това риств до
публічних а бо прива тних. Крім того, ска совується вимога щодо фікса ції в на йменува нні
акціонерного товариства його типу.
За коном розширюється обсяг інформа ції і способи її розкриття для публічних
а кціонерних това риств і ба нків, при цьому ска сова но обов'язок публікува ти інформа цію в
одному з офіційних видань.
Документом зменшений обсяг розкриття інформа ції для прива тних а кціонерних
това риств, вводиться можливість на да ння інформа ційних послуг на фондовому ринку
прива тними особа ми, а не тільки НКЦПФР і її уста нова ми, а та кож посилюються вимоги до
прозорості діяльності на глядової ра ди а кціонерного това риства , обра ння неза лежних членів,
розширюються його повноваження.
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

