Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Змінено умови видачі ліцензій на використання іноземної
валюти як засобу платежу
5 травня набула чинності постанова НБУ від 3 травня 2018 № 48 «Про затвердження Змін
до Положення про порядок вида чі На ціона льним ба нком Укра їни індивідуа льних ліцензій на
використання іноземної валюти на території України як засобу платежу»,
відповідно до якої для одержа ння індивідуа льних ліцензій на
використа ння безготівкової іноземної ва люти на території Укра їни як
за собу пла тежу більше не потрібно пода ва ти довідки вповнова жених
банків з реквізитами рахунків, які за явник пла нує використовувати для
здійснення валютної операції.
Відповідно до поста нови НБУ отрима в пра во за питува ти й
отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, потрібні для
з'ясува ння обста вин щодо проведення ва лютної опера ції, її змісту та
уча сників (контра гентів), у тому числі для юридичних осіб - щодо
кінцевих бенефіціа рних вла сників (контролерів). Та кож та пер НБУ ма є
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уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб
для отрима ння інформа ції, документів та висновків стосовно уча сників
ва лютної опера ції, у тому числі для юридичних осіб щодо кінцевих
бенефіціа рних вла сників (контролерів), суті та мети цієї опера ції, відповідності суті опера ції
змісту діяльності за явника , джерел походження коштів (а ктивів) за явника , доста тності
реа льних фіна нсових можливостей за явника проводити (ініціюва ти) фіна нсову опера цію на
відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.
Поста новою розширено підста ви для відмови у вида чі ліцензії та внесення змін до неї,
зокрема, такими підставами можуть бути:
- ліквіда ція вла сника ліцензії (юридичної особи) / ска сува ння держа вної реєстра ції
вла сника ліцензії (фізичної особи - підприємця) / ска сува ння а кредита ції вла сника ліцензії
(представництва нерезидента в Україні);
- виявлення інформа ції про те, що іншою стороною ва лютної опера ції а бо особою, на
користь чи в інтереса х якої проводиться ця опера ція, є юридична а бо фізична особа , яка ма є
місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що визнана
Верховною Ра дою Укра їни держа вою-а гресором/держа вою-окупа нтом та /а бо включена до
переліку кра їн (територій), що не виконують чи нена лежним чином виконують рекоменда ції
міжна родних, міжурядових орга ніза цій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з
лега ліза цією (відмива нням) доходів, одержа них злочинним шляхом, а бо фіна нсува нням
тероризму, та /а бо щодо якої за стосова но міжна родні са нкції та /а бо са нкції в порядку,

передба ченому За коном Укра їни "Про са нкції", та /а бо са нкції іноземних держа в а бо
міждержавних об'єднань.
Чергові валютні послаблення
З 1 травня набрала чинності Постанова НБУ від 29 березня 2018 року м. Київ № 31 «Про
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та рішення
Пра вління №184-рш від 29 березня 2018 року "Про вста новлення лімітів відкритої ва лютної
позиції банку", які скасовують деякі тимчасові адміністративні обмеження для банків і бізнесу.
Зокрема скасовується дозвільне сальдо для купівлі-продажу банками іноземних валют та
банківських металів. Окрім того, ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л131) збільшено до 3%, ліміт за га льної короткої відкритої ва лютної позиції ба нку (Л13-2) –
зменшено до 8%.
Відповідно до внесених змін, резиденти-позича льники тепер можуть здійснюва ти
дострокове пога шення зовнішніх кредитів та позик в іноземній ва люті, якщо у їх реа ліза ції
(шляхом кредитування, страхування, гарантування або поручительства) повністю або частково
бере уча ть іноземна особа , одним з а кціонерів якої є іноземна держа ва а бо іноземний ба нк з
акціонером – іноземною державою. Передбачено, що компанія-резидент може не здійснювати в
подальшому обов’язковий продаж коштів, які надійшли за такими кредитами чи позикою. Але
цей виняток розповсюджується лише на ті випа дки, коли за зна чена іноземна держа ва ма є
офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних
світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s).
Зміни передба ча ють, що резиденти-боржники, які ма ють індивідуа льну ліцензію на
перера хува ння коштів за кордон, зможуть без обмежень за сумою перера ховува ти за межі
України валюту на виконання судових рішень, рішень міжнародних комерційних арбітражів чи
задоволення вимог осіб щодо виконання судових або арбітражних рішень, вимог про стягнення
судових, викона вчих а бо а дміністра тивних зборів, а та кож витра т судового та викона вчого
прова джень, що покла да ються на особу боржника згідно за конода вства іноземної держа ви.
Іноземна держава, про яку йдеться у даному випадку, має належати до країн, що мають офіційну
рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових
рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s).
Неплатникам аліментів заборонять продавати майно
15 травня на черговому засіданні Верховної Ради було прийнято за
основу законопроект №8296 щодо створення економічних передумов для
посилення за хисту пра ва дитини на на лежне утрима ння. Особа м, які
ма ють на мір прода ти на лежне їм ма йно, може бути відмовлено у
вчиненні нота ріа льних дій, якщо їх внесено до Єдиного реєстру
боржників, зокрема , по викона вчому прова дженню про стягнення
аліментів за наявності заборгованості понад три місяці.
Те саме стосується і державних реєстраторів. Маєш заборгованість
по аліментам за три місяці – маєш відмову у державній реєстрації права
власності.
Якщо ва ша дитина ма є тяжке за хворюва ння а бо інва лідність і за
рішенням суду вона проживає з Вами – Ви самі вправі вирішувати
пита ння про тимча совий виїзд дитини за кордон на відпочинок, для
лікування або навчання , у разі наявності заборгованості іншого з батьків
по сплаті аліментів у розмірі, що перевищує суму відповідних платежів за три місяці.
Не менш важливим є те, що у разі відкриття виконавчого провадження по стягненню
аліментів, може вводитись автоматизований арешт коштів боржника.
За конопроектом передба ча ється, що для злісних непла тників а ліментів може бути
збільшено відповідальність та строк, за який можуть бути стягнуті аліменти.

Зміни до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Поста нова Ка бміну від 10 тра вня 2018 року № 347 внесла зміни до ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності.
У сфері дошкільної освіти знято вимогу щодо ліцензова ного
обсягу.
Фізичні особи-підприємці зможуть створювати приватні дошкільні
освітні уста нови. Для цього вони повинні ма ти спеціа льну освіту і
медичну довідку встановленого зразка.
У новій реда кції вводиться ліцензува ння освітньої діяльності
післядипломної в сферах вищої та фахової передвищої освіти.
Для отрима ння ліцензії пода ється концепція освітньої діяльності
за відповідною спеціа льністю на за явленому рівні. Знято вимогу
стосовно на да ння копій документів про відповідність приміщень
санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки.
У сфері за га льної середньої освіти не потрібно підтверджува ти
ма йнові пра ва на приміщення на весь термін на вча ння за певним
рівнем.
Посилено вимоги до закладів освіти, які здійснюють підготовку іноземних громадян.
За кла ди, що на вча ють іноземців та осіб без грома дянства , повинні до 31 грудня 2019
пройти процедуру ліцензування за новими правилами.
Для отримання ліцензії з правом навчання іноземних громадян один з членів проектної
групи повинен володіти а нглійською мовою на рівні В2 відповідно до за га льноєвропейських
рекоменда цій з мовної освіти. Володіння мовою може бути підтверджено ква ліфіка ційним
документом (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов'язаних з використанням цієї мови.
На вча льний за кла д зобов'яза ний ма ти структурний підрозділ для роботи з іноземними
грома дяна ми, до функцій якого, зокрема , відноситься оформлення за прошень на на вча ння і
за безпечення перебува ння та ких студентів в Укра їні на за конних підста ва х. Обов'язкова
наявність житлових приміщень, придатних для проживання іноземних громадян.
Зміни до правил виплати дивідендів
На ціона льна комісія з цінних па перів та фондового ринку внесла ряд змін здійснення
депозитарної і клірингової діяльності.
Уточнено вимоги з виплати а кціонерним това риством дивідендів.
Зокрема , публічні а кціонерні това риства , щодо а кцій яких здійснено
публічне пропозицію і/а бо а кції яких допущені до торгів на фондовій
біржі, а та кож ба нк зобов'язуються пла тити дивіденди виключно через
депозитарну систему України.
Інші а кціонерні това риства зможуть обирати на за га льних збора х
а кціонерів один з двох способів випла ти дивідендів - безпосередньо
акціонерам або через депозитарну систему.
Зміни внесені до Порядку на правлення а кціонерним товариством
повідомлень акціонерам через депозитарну систему.
В новій редакції викладено Положення про глобальний сертифікат
та тимча совий глоба льний сертифіка т, оскільки вводяться норми по
оформленню емітентом глоба льного і тимча сового глоба льного
сертифіка та в формі електронного документа в порядку, вста новленому
внутрішніми документами Центрального депозитарію.
Зміни затверджені і направлені на реєстрацію до Міністерства юстиції.
Правочини, укладені на тимчасово окупованій території

На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна , у тому
числі щодо земельних ділянок, вчинений з порушенням вимог цього За кону, інших за конів
України, вважається недійсним з моменту вчинення і не створює юридичних наслідків, крім тих,
що пов'язані з його недійсністю (п. 5 ст. 11 Закону N 1207).
Договір да рува ння нерухомого ма йна , вчинений та за реєстрова ний на тимча сово
окупова ній території в порушення За кону N 1207 вва жа ється нікчемним (лист ДФС від
03.05.2018 р. № 1984/Д/99-99-13-02-03-14/ІПК).
Окремі питання оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції
Якщо згідно з умова ми цивільно-пра вового договору пла тником пода тку поста ча льником на да ється доступ покупцю до відповідного контенту у звуковій, текстовій а бо
графічній формах, розміщеного на WAP - порталі і/або НТТР, та скориставшись таким доступом
покупець отримує програмну продукцію (її копію), то для цілей оподаткування ПДВ операція з
на да ння доступу до та кого контенту розцінюється як опера ція з поста ча ння програ мної
продукції, яка звільняється від опода ткува нню ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2
розділу XX ПКУ.
Якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням платником податку постачальником доступу покупцю до відповідного контенту у звуковій, текстовій або графічній
форма х, розміщеного на WAP - порта лі і/а бо НТТР, розуміється виключно на да ння пра ва на
пошук, обробку, отрима ння інформа ції та інші а на логічні дії, що здійснюються за допомогою
та кого контенту, без фа ктичного поста ча ння покупцю програ мної продукції (її копії), то
опера ція з на да ння та кого доступу розцінюється як опера ція з на да ння послуг із пошуку,
обробки, отрима ння інформа ції та інших а на логічних дій, яка підляга є опода ткува нню ПДВ у
загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Якщо згідно з умова ми цивільно-пра вового договору пла тником пода тку поста ча льником на да ється доступ покупцю до програ мної продукції, у тому числі онла йнсервісу (інтернет-сервісу, інтернет-пла тформи), та скориста вшись та ким доступом пла тник
отримує програмну продукцію (її копію), то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання
доступу до онлайн- сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи) розцінюється як операція з
поста ча ння програ мної продукції, яка звільняється від опода ткува нню ПДВ відповідно до
пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням платником податку поста ча льником доступу покупцю до програ мної продукції, у тому числі онла йн-сервісу
(інтернет-сервісу, інтернет-пла тформи), розуміється виключно на да ння пра ва на здійснення
а на лізу якості сигна лу мережі стільникового зв’язку, збору ста тистичних да них щодо на да них
телекомуніка ційних послуг та інших а на логічних дій без фа ктичного поста ча ння покупцю
програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з
на да ння послуг із здійснення а на лізу якості сигна лу мережі стільникового зв’язку, збору
ста тистичних да них щодо на да них телекомуніка ційних послуг та інших а на логічних дій, яка
підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Якщо послуги із технічної підтримки (вста новлення, на ла штува ння, тестува ння,
виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) є скла довою
частиною постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до
скла ду ва ртості якої входять послуги із технічної підтримки (вста новлення, на ла штува ння,
тестува ння, виявлення та усунення недоліків) програ мної продукції (комп'ютерних програ м)
звільняються від оподаткування ПДВ.
Якщо послуги із технічної підтримки (вста новлення, на ла штува ння, тестува ння,
виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) не входять до
скла ду ва ртості програ мної продукції, то вони опода тковуються ПДВ у за га льновста новленому
порядку за ставкою 20 відсотків.
Якщо вна слідок поста ча ння послуг (викона ння робіт), пов’яза них із програ мною
продукцією, відбува ються будь-які зміни у програ мній продукції (у т. ч. оновлення, дода тки,
доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких

оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу), то такі операції для цілей
опода ткува ння ПДВ розглядаються як опера ції з поста ча ння програ мної продукції (окремих її
елементів та /а бо компонентів) та не підляга ють опода ткува нню ПДВ відповідно до підпункту
196.1.6 пункту 196.1 ста тті 196 розділу V ПКУ а бо пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (в
за лежності від умов поста ча ння програ мної продукції, визна чених у цивільно-пра вовому
договорі).
Якщо вна слідок поста ча ння послуг (викона ння робіт), пов’яза них із програ мною
продукцією, не відбува ється жодних змін у програ мній продукції (у т. ч. вста новлення,
на ла штува ння, тестува ння, виявлення та усунення недоліків, інформа ційно-консульта ційна
підтримк
а ), то опер
а ції з пост
а ч
а ння ат ких послуг опод
а тковуються ПДВ у
загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Опера ції з поста ча ння програ мної продукції з переда нням пра ва вла сності на та ку
продукцію (згідно з договором про переда ння виключних ма йнових пра в інтелектуа льної
власності) звільняються від оподаткування податком на додану вартість незалежно від того, чи
постачається така продукція на матеріальних носіях, чи передається покупцеві іншим шляхом, в
т. ч. і з використа нням мережі Інтернет, електронною поштою а бо іншими за соба ми переда чі
інформації (лист ДФС України від 16.05.2018 р. N 2185/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
Громадські об’єднання та благодійні організації можна
буде зареєструвати онлайн
За тверджено Пла н за ходів на
2018 рік щодо реа ліза ції
На ціона льної стра тегії розвитку грома дянського суспільства на 20162020 роки.
Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні 10 травня 2018
року.
Планом, зокрема, передбачається здійснення наступних заходів:
- введення онлайн-реєстрації ГО та благодійних організацій через
електронні сервіси Міністерства юстиції;
- спрощення та удоскона лення меха нізму ліквіда ції грома дських
об’єднань (ГО) зі статусом юридичної особи;
- розробка за конопроекту з пита нь за хисту на йменува ння,
символіки ГО.

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

