Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Іноземним інвесторам дозволено репатріювати дивіденди за всі попередні роки
НБУ постановою від 1 березня 2018 року №19 "Про внесення змін
до деяких норма тивно-пра вових а ктів На ціона льного ба нку Укра їни"
затвердив чергові послаблення валютного регулювання.
Відповідно до поста нови вста новлено єдиний ліміт на спла ту
дивідендів в іноземній ва люті, на ра хова них за всі попередні роки - до
7 млн USD на місяць неза лежно від періоду, за який на ра хова ні ці
дивіденди.
Дозволено здійснюва ти дострокове пога шення кредитів/позик в
межах щомісячного ліміту до 2 млн. USD для одного резидентапозича льника
за
кредитними договора ми/договора ми позик, що
обслуговуються в межах одного уповноваженого банку.
Розширено перелік операцій, на які не поширюється вимога щодо
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті.
Відповідно до поста нови вимога щодо прода жу 50% та ких
на дходжень, не за стосовується до коштів, які компа нія-резидент за луча є у формі зовнішніх
кредитів/позик для рефіна нсува ння свого існуючого боргу перед нерезидента ми а бо
уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками.
Національний банк підвищив облікову ставку
Рішенням Пра вління НБУ від 01 березня 2018 року №133-рш "Про розмір облікової
ставки" підвищено облікову ставку до 17%.
Як зазначається на офіційному сайті НБУ, у разі подальшого посилення фундаментальних
інфляційних ризиків, НБУ може продовжити підвищення облікової ставки.
Наступне рішення щодо облікової ставки буде прийматися у квітні 2018 року.
Новий Закон «Про приватизацію державного і комунального майна»
З 7 березня 2018 року діє новий За кон Укра їни «Про прива тиза цію держа вного і
комунального майна».
Відповідно до нового за кону прива тиза ція держа вного а бо комуна льного ма йна
здійснюється шляхом:
- або продажу на аукціоні (у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні без умов; аукціоні за
методом покрокового зниження ста ртової ціни та пода льшого пода ння цінових пропозицій;
аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій)
- або викупу об'єктів приватизації.

При чому передба чено, що об'єкти ма лої прива тиза ції прода ються виключно на
електронних аукціонах.
Законом передбачено, що викуп акцій (часток), що належать державі або територіальній
грома ді у ста тутних ка піта ла х господа рських това риств, за снова них на ба зі об'єдна ння ма йна
різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства та з урахуванням установчих
документів та ких това риств і за конода вства держа в реєстра ції та ких това риств. Окрім того,
передба чено, що спори щодо прива тиза ції держа вного а бо комуна льного ма йна можуть тепер
розглядатися міжнародним комерційним арбітражем.
Приватизація об'єктів державної або комунальної власності, що не увійшли до статутного
ка піта лу господа рських това риств та які перебува ють на обліку господа рських това риств,
створених вна слідок прива тиза ції а бо корпора тиза ції, та об'єктів, що зна ходяться у
господа рського това риства на пра ві господа рського віда ння, здійснюється шляхом викупу
господа рським това риством, на ба ла нсі (обліку) якого зна ходяться об'єкти держа вної а бо
комунальної власності.
Як зазначено у законі, якщо таке товариство не скористалося протягом трьох років з дня
прийняття рішення про прива тиза цію та кого об'єкта своїм пра вом на викуп, орга ни
приватизації здійснюють продаж таких об'єктів на аукціоні.
Закон передбачає, що справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства
та/або господарські товариства , більше ніж 50% акцій (часток) яких прямо чи опосередковано
на лежа ть держа ві, щодо яких прийнято рішення про прива тиза цію, не порушуються до її
завершення.
Прова дження у та ких спра ва х
підляга є припиненню, крім тих випа дків, коли
підприємства ліквідуються за рішенням вла сника . Та кож передба чено, що спра ви про
ба нкрутство підприємств, щодо яких прийнято рішення про за вершення прива тиза ції, не
можуть порушува тися протягом одного року з дня за вершення прива тиза ції з підста в, що
виникли до завершення приватизації.
Звітність фізичних осіб - підприємців, стосовно яких проведено державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності
Фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких починаючи з 01.01.2017 р.
до Єдиного держа вного реєстру внесено за пис про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, пода ють
ліквіда ційні пода ткові декла ра ції про ма йновий ста н і доходи щодо
отрима них доходів на за га льній системі опода ткува ння воста ннє за
звітний період з дня, на ступного за днем за кінчення попереднього
базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного
місяця, в якому проведено держа вну реєстра цію припинення
підприємницької діяльності, протягом 30 ка ленда рних днів з дня
проведення держа вної реєстра ції припинення підприємницької
діяльності.
У ра зі держа вної реєстра ції припинення підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця, який є пла тником єдиного
пода тку, оста ннім пода тковим (звітним) періодом вва жа ється період, у
якому відповідним контролюючим орга ном отрима но від держа вного
реєстра тора повідомлення про проведення держа вної реєстра ції та кого
припинення (п. 294.6 ст. 294 Кодексу).
Нормами Кодексу не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які
перебували на спрощеній системі оподаткування (Лист ДФС від 16.03.2018 р. № 1042/М/99-9913-02-01-14/ІПК).

ПДВ у разі виконання довгострокових договорів (контрактів)
і фактичної передачі майнових прав
При здійсненні опера цій з поста ча ння това рів/послуг на да ту виникнення пода ткових
зобов'яза нь пла тник пода тку зобов'яза ний скла сти пода ткову на кла дну в електронній формі з
дотрима нням умови щодо реєстра ції у порядку, визна ченому за конода вством, електронного
підпису уповнова женої пла тником особи та за реєструва ти її в Єдиному реєстрі пода ткових
накладних у встановлений ПКУ термін (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).
У ра зі якщо поста ча ння виконавцем за мовнику будівельних робіт здійснюється згідно з
довгостроковими договора ми (контра кта ми), то у та кому випа дку да тою виникнення
пода ткових зобов'яза нь з ПДВ викона вця є да та фа ктичної переда чі викона вцем результа тів
робіт за та кими договора ми (контра кта ми) за мовнику відповідно до пункту 187.9 ста тті 187
розділу V ПКУ (лист ДФС від 16.03.2018 р. № 1057/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).
Оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги
При отрима нні попередньої (а ва нсової) опла ти виника є обов’язок щодо на ра хува ння
податкових зобов'язань з ПДВ, на суму яких постачальник зобов’язаний скласти та зареєструвати
в ЄРПН податкову накладну.
При здійсненні опера цій з уступки пра ва вимоги не виника є жодної з обста вин,
перерахованих у пункті 192.1 статті 192 ПКУ (зміна суми компенсації вартості товарів/послуг,
включа ючи на ступний за поста ча нням перегляд цін, повернення това рів/послуг особі, яка їх
на да ла , повернення поста ча льником суми попередньої опла ти това рів/послуг), отже, відсутні
підста ви для скла да ння розра хунку коригува ння до пода ткової на кла дної, скла деної на да ту
настання першої події операції.
Перера хува ння поста ча льником коштів, отрима них від первинного кредитора в якості
а ва нсу, новому кредитору, не є поверненням поста ча льником суми попередньої опла ти
това рів/послуг покупцю/отримува чу (первинному кредитору), тому підста ви для коригува ння
сум податкових зобов’язань у такого постачальника відсутні.
Та ким чином, опера ція з уступки покупцем (первинним кредитором) пра ва вимоги
новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника.
Поста ча льник (боржник) на да ту за міни кредитора у зобов'яза нні не коригує пода ткові
зобов’яза ння з ПДВ, визна чені на да ту отрима ння ним попередньої (а ва нсової) опла ти
(неза лежно від фа кту реєстра ції в ЄРПН пода ткової на кла дної за та кою опера цією), оскільки
відсутні за конода вчо визна чені підста ви для та кого коригува ння, та не скла да є пода ткову
накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події
опера ції (отрима ння а ва нсу), лист ДФС Укра їни від 16.03.2018 р. № 1057/6/99-99-15-03-0215/ІПК.
Зміни до Податкового кодексу України з питань трансфертного ціноутворення
Визначено нові суб'єкти контролю за трансфертним ціноутворенням.
З 01.01.2018 господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним
предста вництвом в Укра їні, визна ються контрольованими за умови, що їх обсяг перевищує 10
млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Список пов'яза них сторін для цілей тра нсфертного ціноутворення розширений, у
випадках, коли:
- юридичні особи визна ються пов'яза ними, якщо повнова ження одноособового
виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа;
- пов'яза ними визна ються юридична особа та фізична особа , яка є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) такої юридичної особи;
- юридичні особи є пов'яза ними особа ми, якщо їх кінцевим бенефіціа рним вла сником
(контролером) є одна і та сама фізична особа.

Нові критерії формува ння переліку держа в (територій), опера ції із резидента ми яких
визнаються контрольованими.
З метою виключення за йвих суперечок з пла тника ми пода тків щодо неоднозна чного
тра ктува ння норм Кодексу стосовно за борони контролюючому орга ну під ча с проведення
пла нових документа льних перевірок здійснюва ти перевірку дотрима ння пла тником пода тків
принципу "витягнутої руки", уточнено, що та ке обмеження не стосується перевірки
контролюючим орга ном дотрима ння пла тника ми пода тків вимог щодо за стосува ння
(незастосування) ними відповідних різниць.
Вдоскона лено процедури попереднього узгодження ціноутворення (лист ДФС від
01.03.2018 р. № 6185/7/99-99-15-02-01-17).
Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами
України внесено постановою Кабміну від 14 лютого 2018 року № 76
Діти віком до 16 років можуть виїха ти з Укра їни в супроводі одного з ба тьків без
нотаріально посвідченої згоди іншого з батьків.
Для цього слід пред'явити вида ну орга ном держа вної викона вчої служби довідку про
на явність за боргова ності по спла ті а ліментів. Сукупний розмір за боргова ності повинен
перевищувати суму платежів по аліментах за шість місяців. Відповідні зміни діють з 21 лютого
2018 року.
Довідка видається органом ДВС, якщо борг не погашений за 6 місяців з дня пред'явлення
викона вчого документа до примусового викона ння. Довідка вида ється протягом 10 днів на
вимогу стягувача і дійсна протягом одного місяця з дня видачі.
Опубліковано Закон про ТОВ
У газеті «Голос України» від 17 березня опубліковано Закон «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
Закон вступить в силу через три місяці з дня опублікування, крім
ча стини другої ста тті 23 За кону - стосовно виключення уча сника фізичної особи чи припинення уча сника - юридичної особи, що ма є
більше 50%, якщо спа дкоємці (пра вона ступники) не пода ли за яву про
вступ до това риства . Відповідно втра тить силу За кон «Про господа рські
това риства » в ча стині, що стосується това риств з обмеженою
відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
Протягом року з дня на бра ння чинності За коном положення
статуту товариств діють в частині, що відповідає законодавству станом на
17 червня.
АТ зобов'язане провести аудит на вимогу акціонера, який володіє більше 10% акцій
Касаційний господарський суд в складі Верховного Суду, розглянувши справу №
910/783/17 про зобов'яза ння за безпечити проведення а удиту, роз'яснив, що а кціонер, який
володіє більше 10% а кцій това риства , ма є пра во вима га ти проведення а удиту, неза лежно від
ба жа ння са мого суспільства а бо його поса дових осіб а бо від доцільності проведення та кої
перевірки, а обов'язок суспільства за безпечити а удитору можливість проведення перевірки
виникає в силу прямої вказівки закону.
Ухилення това риства від на да ння документів, необхідних для проведення а удиторської
перевірки, і інформа ції про да ту поча тку а удиторської перевірки, ініційова ної а кціонером,
суперечить ч. 6 ст.75 За кону «Про а кціонерні това риства », і відповідно порушує реа ліза цію
а кціонером його корпора тивного пра ва на упра вління суспільством, яке підляга є за хисту в
судовому порядку.

Мажоритарний власник не може збільшувати статутний капітал ТОВ без
урахування пропорційності частин інших учасників
Верховний Суд при розгляді справи № 918/92/17 за позовом учасника ТОВ про визнання
недійсними рішень за га льних зборів уча сників това риства прийняв нове рішення за
результатами перегляду рішень попередніх інстанцій.
Рішеннями зборів, які оспорюються, збільшено статутний ка піта л ТОВ, в результа ті чого
частка позивача зменшилася в 100 раз.
Верховний суд прийшов до висновку, що надання можливості одному з учасників ТОВ, що
володіє ча сткою, яка ма є виріша льний вплив при прийнятті рішень на за га льних збора х
това риства , пра ва са мостійно збільшува ти ста тутний ка піта л това риства без ура хува ння на
основі пропорційності ча сток інших уча сників, що фа ктично призводить до їх зменшення ,
свідчить про невідповідність та ких рішень за га льних зборів за конода вству, пра вопорядку і
Конвенції про за хист пра в людини і основних свобод. Та кі дії порушують пра ва і за конні
інтереси учасника товариства.
Верховний Суд вважає, що однією з особливостей корпоративних прав є те, що їх
виникнення а бо здійснення за лежить від розміру ча стки уча сника в ста тутному ка піта лі
господа рського това риства . Пра ва уча сника , які визна чені в за коні як корпора тивні,
здійснюються на пропорційних за са да х, тобто з ура хува нням розміру ча стки уча сника в
статутному капіталі товариства.
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

