Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Нові умови розкриття банківської інформації
НБУ 19.06.18 прийняв поста нову №66 «Про внесення змін до
Пра вил зберіга ння, за хисту, використа ння та розкриття ба нківської
та ємниці». За зна чена поста нова розширює перелік осіб, яким ба нки
на да ва тимуть інформа цію стосовно опера цій за ра хунка ми конкретної
юридичної а бо фізичної особи чи фізичної особи ‒ суб’єкта
підприємницької діяльності. Зазначена інформація відтепер подається за
вимогою уповнова жених держа вних орга нів та осіб, визна чених ч. 1 ст.
62 За кону про ба нки. Зокрема , центра льному орга ну викона вчої вла ди,
що реа лізує держа вну пода ткову політику,
центра льному орга ну
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та
протидії лега ліза ції (відмива нню) доходів, одержа них злочинним
шляхом, а бо фіна нсува нню тероризму, орга на м держа вної викона вчої
служби, приватним виконавцям та інш.
Нові правила оцінки створеної банком системи управління ризиками
Поста новою Пра вління НБУ від 05 червня 2018 року № 59 внесено зміно до Положення
про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації
(відмива нню) доходів, одержа них злочинним шляхом, фіна нсува нню тероризму та
фіна нсува нню розповсюдження зброї ма сового знищення, за твердженого поста новою
Правління НБУ від 20.06.2011 № 197.
Відповідно до поста нови змінено форму звіту з пита нь упра вління ризика ми у сфері
фіна нсового моніторингу та
періодичність його пода ння. За зна чений звіт відтепер
надаватиметься банками до НБУ щорічно.
Зазначена постанова також визначила новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної
перевірки схем проведення ризикових фіна нсових опера цій, висновок щодо відповідності чи
невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну
перевірку (без проведення дода ткових консульта цій). Передба чено дета льний опис суті
виявлених фіна нсових опера цій та чітке викла дення відповідних фа ктів із за лученням копій
відповідних документів.
Залишено в силі вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень валюти
За зна чена вимога вста новлюється строком на шість місяців, а ле НБУ з метою
за безпечення фіна нсової ста більності Укра їни, зберіг вимогу щодо обов’язкового прода жу
надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50% .

Відповідне рішення було за тверджено поста новою Пра вління НБУ № 65 "Про
запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру
обов’язкового продажу таких надходжень" від 12 червня 2018 року. Зазначена постанова набула
чинності 14 червня 2018 року та діє до 13 грудня 2018 року включно.
Підписано Закон України «Про валюту і валютні операції»
Президент України П. Порошенко 4 липня підписав Закон України «Про валюту і валютні
опера ції». Цей За кон на бира є чинності з дня, на ступного за днем його опублікува ння, та
вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.
За кон спрямова ний на лібера ліза цію ва лютного ринку Укра їни, вільний рух ка піта лу та
інших ва лютних цінностей, пра вового за безпечення єдиної держа вної політики у сфері
валютних операцій на території України.
За зна ченим за коном вносяться зміни до За кону Укра їни "Про зовнішньоекономічну
діяльність" в якому, відтепер, задекларовано, що "усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
неза лежно від форми вла сності та
інших озна к ма ють рівне пра во здійснюва ти
будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будьякі валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами господарської
діяльності, що прямо не за боронені а бо не обмежені за конода вством, у тому числі за хода ми
за хисту, за прова дженими На ціона льним ба нком Укра їни відповідно до За кону Укра їни "Про
валюту і валютні операції"
Відповідно до нового закону за порушення вимог валютного законодавства до фізичних
осіб, поса дових осіб уповнова жених уста нов, поса дових осіб юридичних осіб за стосовуються
за ходи впливу у вигляді штра фів, передба чені Кодексом Укра їни про а дміністра тивні
пра вопорушення, а до юридичних осіб (крім уповнова жених уста нов) - штра фні са нкцій у
розмірі до 100 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.
Відповідно до перехідних положень за кону Ка бінет Міністрів Укра їни спільно з
На ціона льним ба нком Укра їни ма є протягом шести місяців з дня на бра ння чинності цим
За коном розробити та внести на розгляд Верховної Ра ди Укра їни за конопроекти щодо
здійснення однора зового декла рува ння а ктивів фізичних осіб та про міжна родну співпра цю
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30 ка ленда рних днів до дня введення в дію цього за кону повинен привести свої норма тивнопра вові а кти у відповідність із цим за коном та за безпечити прийняття норма тивно-пра вових
а ктів, необхідних для його реа ліза ції, у тому числі щодо кла сифіка ції ва лютних опера цій з
ура хува нням норм міжна родних договорів, згода на обов’язковість яких на да на Верховною
Радою України.
Вступив в силу Закон про ТОВ та ТДВ
17 червня набув чинності Закон «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю», який визначає правовий статус ТОВ і ТДВ,
порядок їх створення, діяльності та припинення, пра ва та обов'язки їх
уча сників. Через рік почне діяти ча стина друга ста тті 23 За кону стосовно виключення померлого (припиненого) учасника.
Відповідно втратив чинність Закон «Про господарські товариства»
в ча стині, що стосується това риств з обмеженою відповіда льністю та
товариств з додатковою відповідальністю.
Протягом року з дня на бра ння чинності цим За коном положення
ста туту това риства з обмеженою відповіда льністю та това риства з
дода тковою відповіда льністю, що не відповіда ють цьому За кону, є
чинними в ча стині, що відповіда є за конода вству ста ном на день
набрання чинності цим Законом.

Заява про вихід з ТОВ потрібно завіряти нотаріально
Відповідну постанову у справі № 912/422/17 прийняв Верховний суд.
Учасник ТОВ звернувся до суду з позовом про стягнення ринкової вартості своєї частки в
ма йні това риства . Позива ч вка за в, що він на пра вив за яву про вихід з ТОВ і не отрима в
відповідних розрахунків.
Суди першої та а пеляційної інста нцій відмовили в за доволенні та ких вимог, оскільки
заява позивача в простій письмовій формі не створює правових наслідків для сторін.
Дослідивши ма теріа ли спра ви та проа на лізува вши положення за конода вства щодо
порядку виходу уча сника з това риства , Верховний Суд погодився з та ким висновком. Він
зазначив, що заява про вихід з ТОВ в простій письмовій формі є оформленою неналежним
чином і не може бути підста вою для виходу уча сника з това риства та проведення з ним
відповідних розрахунків.
Верховний Суд вказав, що саме дарувальник зобов'язаний
довести відсутність удаваності дарування
Верховний Суд у своєму рішенні у спра ві № 910/19473/17 вка за в, що суди повинні
з'ясовувати дійсну волю сторін при укладенні договорів дарування і перевіряти, чи не укладені
ці угоди з метою приховати інші дії.
Згідно з ма теріа ла ми спра ви, чотири за сновника ТОВ пода рува ли свої ча стки одній
юридичній особі, яка жодним чином з ними не пов'язана. Один з учасників цього товариства
оска ржив та кі договори да рування, вва жа ючи їх укла деними для приховува ння інших угод (а
саме договорів купівлі-продажу). Такі дії, на його думку, порушують його переважне право як
учасника ТОВ на покупку відповідних часток в статутному капіталі.
Суди першої та апеляційної інстанції встали на сторону відповідачів, вказуючи на те, що
позивач не навів достатніх доказів удаваності укладених договорів.
Верховний Суд за йняв протилежну позицію. Він вка за в, що виходячи з принципу
зма га льності сторін, перекла дення обов'язку довести певний фа кт а бо спростува ти його в
умовах, коли це об'єктивно здатна виконати тільки інша сторона, може призвести до винесення
необґрунтова ного та безпідста вного рішення. Тому са ме відповіда чі (да рува льники і
обда ровува ний), а не позива ч, повинні підтвердити спра вжність на мірів. З огляду на це, ВС
передав справу на новий розгляд до місцевого суду.
ПДВ та податок на прибуток операцій з коштів у вигляді
забезпечувального (гарантійного) платежу
Податок на додану вартість. Якщо умова ми дилерської угоди передба чено, що
за безпечува льний (га ра нтійний) пла тіж виконує виключно функцію
за собу за безпечення викона ння зобов'яза нь дилера
та
підляга є
поверненню йому в кінці терміну дії угоди, то ця сума пла тежу не
збільшує ба зу опода ткува ння у дистриб’ютора . Пода ткові зобов'яза ння у
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отриманні/перерахуванні такого платежу не визначаються.
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(га ра нтійного) пла тіжу, який споча тку виконува в функцію за собу
забезпечення виконання зобов'язань за угодою, а потім спрямовується в
рахунок оплати за товари/послуги, що обумовлено додатковою угодою, на
да ту зміни на пряму використа ння пла тежу (да та укла дення дода ткової
угоди) дистриб’ютор повинен нарахувати податкові зобов'язання на суму
отрима них пла тежів, а дилер формує пода тковий кредит за умови
реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних
та виконання інших правил щодо формування податкового кредиту, встановлених Кодексом.

Податок на прибуток. Операції з отримання забезпечувального (гарантійного) платежу
відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами
бухгалтерського обліку. Різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на
та кі опера ції Кодексом не передба чено (лист від 01.06.2018 р. № 2412/6/99-99-15-03-0215/ІПК).
Порядок погашення податкового боргу з податку на додану вартість
Якщо платником податку не здійснюється погашення наявного податкового боргу з ПДВ
шляхом перера хува ння грошових коштів з розра хункового ра хунку, то у та кого пла тника
податку є можливість погасити податковий борг з ПДВ за рахунок від’ємного значення податку.
При цьому сума , яка за декла рова на у рядку 20.1 пода ткової декла ра ції з ПДВ, зменшує
реєстра ційну суму згідно з вимога ми діючого за конода вства та вва жа ється відшкодова ною в
рахунок погашення податкового боргу.
Якщо пога шення пода ткового боргу з інших пла тежів, що спла чуються до Держа вного
бюджету, здійснюється за ра хунок від’ємного зна чення з ПДВ, за декла рова ного в рядку 20.2.2
пода ткової декла ра ції з ПДВ, то та ка сума зменшує реєстра ційну суму та вва жа ється
відшкодова ною в ра хунок пога шення податкового боргу з інших пла тежів, що спла чуються до
Державного бюджету (лист ДФС від 05.06.2018 р. № 2466/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).
Віднесення до складу витрат фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній
системі оподаткування, витрати, які виникли внаслідок природного убутку
Чинними норма ми Пода ткового кодексу Укра їни та Порядком ведення Книги обліку
доходів і витра т, за твердженим на ка зом Міндоходів від 16.09.2013 р. N 481 не передба чено
включення до скла ду витра т фізичної особи - підприємця на за га льній системі опода ткува ння
витрати, які виникли внаслідок природного убутку (лист ДФС від 12.06.2018 р. № 2575/Ц/99-9913-01-02-14/ІПК).
Про відкликання податкового повідомлення-рішення за рішенням суду
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або
скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до
дня набрання судовим рішенням законної сили.
Підста ви та порядок відклика ння пода ткового повідомлення-рішення регла ментуються
Кодексом та Порядком N 1204.
Пода ткове повідомлення-рішення вва жа ється відклика ним, якщо, зокрема , рішенням
суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу.
У цьому випа дку пода ткове повідомлення-рішення вва жа ється відклика ним у день
набрання законної сили відповідним рішенням суду (пункт 60.4 статті 60 Кодексу),
Узгодженим відповідно до ста тті 56 Кодексу, вва жа ється пода ткове повідомленнярішення, по якому закінчились всі адміністративні або судові оскарження.
Пла тник пода тків ма є пра во збільшити сум від’ємного зна чення з ПДВ у випа дку
ска сува ння пода ткового повідомлення-рішення за рішенням суду, яке на бра ло за конної сили,
шляхом відобра ження та кої суми у рядку 16.3 пода ткової декла ра ції з ПДВ у звітному
(пода тковому) періоді, протягом якого рішення суду на бра ло за конної сили. Та ке збільшення
пла тник пода тків проводить лише за умови попереднього відобра ження сум зменшеного
від’ємного зна чення з ПДВ за результа та ми перевірки контролюючого орга ну на підста ві
податкового повідомлення-рішення у податковій звітності з ПДВ (лист ДФС від 25.06.2018 р. №
2839/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).

Розширено критерії відбору для перевірок юридичних осіб
високого ступеня ризику
Оновлено Порядок формува ння пла ну-гра фіка проведення документа льних пла нових
перевірок пла тників пода тків. Відповідні зміни за тверджені на ка зом Мінфіну від 26 березня
2018 року № 386.
Юридичних осіб можна перевіряти у випадках:
- здійснення опера цій з реа ліза ції продукції (това рів, робіт, послуг) є нижчою
собівартості;
- якщо різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і чистим
доходом не перевищує 10% собівартості цієї продукції;
- декларування експортних і (або) імпортних операцій без їх фактичного здійснення;
- зроста ння вдвічі і більше кредиторської за боргова ності за продукцію (това ри, роботи,
послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів;
- якщо сума інших опера ційних, а дміністра тивних витра т і витра т на збут перевищує
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
- якщо інші опера ційні витра ти перевищують суму ма теріа льних витра т і витра т на
оплату праці.
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

