
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Картки із зразками підпису відмінено 
 
Національним банком скасовано вимогу щодо подання картки із зразками підписів, 

посвідченої нотаріально, для відкриття рахунку в банку Для підвищення 
позицій України у рейтингу "Doing Business 2020". Відповідні зміни було 
внесено у Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів 
банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і 
нерезидентів. 

Разом з тим встановлюється вимога щодо подання/надсилання до 
банку в паперовій або електронній формі переліку осіб, які відповідно до 
законодавства України мають право розпорядження рахунком (далі - 
Перелік). Подання Переліку в банк вимагається від усіх клієнтів, крім 
фізичних осіб (у тому числі підприємців та осіб, які провадять незалежну 
професійну діяльність). 

Національний банк вже інформував банки про те, що Перелік може 
надаватись клієнтом у довільній формі, якщо банк не передбачив інше 
своїми внутрішніми документами, що регламентують порядок відкриття 

рахунків (згідно листа НБУ від 06.05.2019 р. № 57-0007/24014) 
 
 

Тепер не можна перевіряти роботодавців в будь-який час 
 
Шостий апеляційний адміністративний суду 14  травня прийняв рішення у справі № 

826/8917/17 скасувавши постанову Кабінету Міністрів України, яка містить положення про те, 
що інспектор з праці може безперешкодно, без попереднього повідомлення самостійно в будь-
який час потрапляти в будь-які приміщення об'єктів, де використовується наймана праця. 

У зв’язку із скасування постанови перевірки повинні проводитися з дотриманням вимог 
включення суб'єкта господарювання до плану-графіка або у позаплановому порядку відповідно 
до закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності". 

 
 

Відмінено граничні строки розрахунків за деякими 
експортно-імпортними операціями 

 
Відповідно до постанови Правління НБУ №67 від 14 травня 2019 року "Про встановлення 

винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів", граничні 

Конкуруємо інтелектом 



строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями не 
застосовуються до наступних операцій: 

•           імпорт товарів за державними контрактами з оборонного 
замовлення; 

•          імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами Міністерства 
охорони здоров’я України із спеціалізованими організаціями, а також 
імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними (орфанними) 
захворюваннями; 

•           імпорт товарів,  які використовуються для виробництва 
космічної та авіаційної техніки та агрегатів; 

•          експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції; 
•          експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг 

та робіт) та прав інтелектуальної власності. 
Цією ж постановою НБУ дозволив банкам завершувати валютний 

нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту 
товарів після зарахування коштів за акредитив. 

 
 

НБУ дозволив репатріювати дивіденди на суму до 12 000 000 євро на місяць 
 
НБУ своєю постановою  №66 від 07 травня 2019 року "Про внесення зміни до Положення 

про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" 
підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 000 000 до 12 000 000 євро на місяць. 

 
 

Оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток посередницьких 
послуг та послуг з організації та проведення семінарів, наданих нерезиденту 

 
Оподаткування податком на додану вартість. 
Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом нерезиденту послуг 

безпосередньо залежить від місця їх постачання. 
Якщо резидент - платник ПДВ надає послуги нерезиденту, 

зазначені у пункті 186.3 статті 186 Кодексу, то операція з постачання 
таких послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем їх 
постачання вважається місце, в якому отримувач послуг (нерезидент) 
зареєстрований як суб’єкт господарювання (у даному випадку територія, 
що знаходиться за межами митної території України). 

Посередницькі послуги з укладання угоди з нерезидентом на 
проведення навчальних семінарів за межами митної території України 
не підпадають під перелік послуг, які зазначені у пункті 186.3 статті 186 
Кодексу, а тому місце постачання цих послуг визначається відповідно до 
пункту 186.4 статті 186 Кодексу та є місцем реєстрації їх постачальника, 
тобто митна територія України. 

Оподаткування податком на прибуток. 
Платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до 

оподаткування податком на прибуток на суму 30 відсотків вартості товарів, робіт та послуг 
придбаних у нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку 
держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.п. 140.5.4 пункту 140.5 
статті 140 Податкового кодексу України). 

Ці вимоги не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою.  
Будь-які висновки щодо податкового обліку конкретних операцій через повіреного - 

резидента, якій діє від імені та за рахунок довірителя - нерезидента  з іншими нерезидентами 
можуть надаватися за результатами детального вивчення умов, суттєвих обставин здійснення 
відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони 



супроводжувались, лист ДФС від 08.05.2019 р. № 2026/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. 
 
 

Зміни до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям 
Закону України "Про електронні довірчі послуги" 

 
16 травня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України про 

внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
електронні довірчі послуги" № 2725-VIII, який було розроблено для забезпечення використання 
нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
електронні довірчі послуги» від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII 

В Податковий кодекс України введено поняття «кваліфікована електронна довірча 
послуга», «кваліфікований електронний підпис чи печатка» та інш.  

Єдиною підставою для відмови у проходженні електронної ідентифікації платника 
податків в електронному кабінеті є недійсність кваліфікованого електронного підпису такого 
платника податків. 

 
 

Роз’яснення Міністерства фінансів України з питання застосування норм податкового 
законодавства та окремих положень бухгалтерського обліку, що стосуються 

фінансових операцій з пов’язаними особами – нерезидентами 
 
Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за 

розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не 
плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого 
додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному  доході. 

Господарською одиницею за межами України вважається дочірнє, асоційоване, спільне 
підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або 
ведуть господарську діяльність за межами України. 

Відповідно до П(С)БО 23, асоційоване підприємство - це підприємство, на яке інвестор має 
суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. 

Згідно з П(С)БО 12, суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з 
фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення 
контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: 

- володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; 
- представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства; 
- участь у прийнятті рішень; 
- взаємообмін управлінським персоналом; 
- забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією. 
Порядок визначення показників статей фінзвітності господарської одиниці за межами 

України визначено п. 10 П(С)БО 21. 
Зазначений порядок застосовується лише до перерахунку фінзвітності тих господарських 

одиниць за межами України, які відповідають усім наведеним нижче ознакам класифікації, 
кількісні характеристики яких визначаються власником (власниками) або уповноваженим 
органом (посадовою особою) підприємства відповідно до законодавства та установчих 
документів: 

- операції з підприємством становлять незначну частку в обсязі діяльності господарської 
одиниці; 

- основним джерелом фінансування діяльності господарської одиниці є доходи від 
власних операцій або місцеві позики; 

- витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат 
господарської одиниці сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті; 

- оплата реалізованої господарською одиницею продукції (робіт, послуг) здійснюється 
переважно в іноземній валюті; 
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- рух грошових коштів підприємства відокремлено від поточної діяльності господарської 
одиниці за межами України і не зазнає прямого впливу її господарської діяльності. 

Перекласифікація кредиторської заборгованості за позиками, отриманими українськими 
підприємствами від кредиторів-нерезидентів, що є асоційованими особами, без їх згоди в 
інструменти власного капіталу не передбачена НП(С)БО в Україні, лист Міністерства фінансів 
України № 01.03.2019 р. № 35210-06-5/6144. 

 
 

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 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/128231
mailto:office@dmp.com.ua
http://www.dmp.com.ua/

