
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Монополію на виробництво спирту буде скасовано 
 
3 грудня Верховна Рада прийняла Закон щодо лібералізації 

діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового. 
Законом скасовує державну монополію на виробництво спирту 

починаючи з 1  липня 2020  року,  що надасть можливість суб'єктам 
господарювання здійснювати провадження діяльності з виробництва 
спирту за умови одержання відповідної ліцензії. 

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та 
надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва 
спирту етилового. 

До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового здійснюється лише 
державними підприємствами. 

 
 
 

Перевірки з боку органів ринкового нагляду обмежено 
 
Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» № 367-ІХ 
Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється 

лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є 
небезпечною, становить ризик та/або не відповідає визначеним вимогам унаслідок дій чи 
бездіяльності виробника такої продукції. 

Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи 
забороняється перевіряти іншу продукцію. Це дасть змогу сфокусувати перевірку та запобігти 
зловживанням. 

Водночас встановлюється чіткий термін надсилання суб’єкту господарювання постанови 
про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що допоможе уникнути випадків 
надсилання постанов про накладення штрафу заднім числом. 

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 
 
 

Книгу обліку доходів ФОП можуть бути скасовані 
 
20 грудня Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 2524 щодо спрощення 

роботи ФОП. 
Законопроектом передбачається, що: 

Конкуруємо інтелектом 

https://ips.ligazakon.net/document/view/JI00891I?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl01


· Платники єдиного податку першої-третьої груп, які не є платниками ПДВ, а також 
ФОП на загальній системі оподаткування будуть вести книги обліку за власним бажанням; 

· ведення Книги обліку доходів і витрат для фізосіб-«єдинників» ІІІ групи 
(платників ПДВ) залишиться обов’язковим; 

· реєстрація книг для ФОП-«єдинників» скасовується. 
 

 
ПДВ для деяких операцій при фінансовій реструктуризації скасовано до 2023 року 

 
20 грудня Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та 
щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (проект № 2358). 

Продовжено до 1 січня 2023 року тимчасову норму про звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій платників податку - боржника та/або поручителя  з постачання товарів для цілей 
погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, 
підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації.  

 
 

Збільшено ліміт для закордонних інвестицій та  розміщення 
коштів на іноземних рахунках 

 
Національний банк збільшив е-ліміт для деяких валютних 

операцій до 100 тис. євро на рік, з дотриманням якого фізичним особам 
дозволяється: переказувати іноземну валюту (або гривні) за кордон або 
на поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні, 
для виконання власних зобов'язань перед нерезидентом за договором 
страхування життя; для здійснення інвестиції за кордон; розміщення 
коштів на власному рахунку за межами України; надання нерезиденту 
позики в іноземній валюті. 

Зазначені зміни були затверджені Постановою Правління НБУ 
№149 від 12 грудня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про 
заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті", яка набрала чинності 18 грудня 2019 року.  

 
 

Зменшено штрафи за неоформлених працівників 
 
Верховна Рада 12 грудня прийняла Закон щодо усунення норм, які порушують права та 

законні інтереси роботодавців України (проект № 1233), яким внесено зміни  до Кодексу законів 
про працю та встановлено нові штрафи для юридичних осіб та ФОПів, які використовують 
найману працю, за: 

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору 
(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час та виплати зарплати без сплати ЄСВ та податків - штраф становить 
10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника; до платників єдиного податку першої-
третьої груп застосовують попередження; 

- повторне протягом двох років з дня виявлення порушення - штраф становить 30 
мінімальних заробітних плат за кожного працівника; 

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - стягується штраф у 
двократному розмірі мінімальних заробітних плат; 

- ненадання пільг військовим та мобілізованим штраф становить 4 мінімальних 
заробітних плат; платники єдиного податку першої-третьої груп обмежуються попередженням. 

Порушник може сплатити половину призначеного штрафу протягом 10 банківських днів з 
дня вручення постанови - тоді вона вважається виконаною. 

https://blank.dtkt.ua/blank/215
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_12122019_149
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_12122019_149
https://www.bank.gov.ua/legislation/Resolution_12122019_149
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI00320I?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl01


 
Зміни у сфері державної служби, електонний документообіг 

 
6 грудня Верховна Рада прийняла Закон щодо змін у сфері державної служби та іншому 

законодавстві. 
Відповідно до закону Кодекс законів про працю доповнено новою статтею, яка визначає 

письмову форму документа та прирівнює електронний документ (створений у тому числі в 
автоматичному режимі) до паперового.  

Електронний документ визначається як письмовий документ і в Законі про звернення 
громадян. Як електронний документ, з дотриманням вимог законів "Про електронні документи 
та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" можуть оформлятися 
звернення громадян та відповіді, повідомлення (рішення), що приймаються за результатами їх 
розгляду. 

Відповідно до закону електронний документ має таку саму юридичну силу, як і документ, 
складений в паперовій формі з власноручним підписом. 

 
 

Нові умови фінмоніторингу 
 
Верховна Рада 6 грудня в цілому підтримала законопроект №2179 щодо протидії 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 
У проекті пропонується ризико-орієнтований підхід для банків, поштових операторів, 

нотаріусів, адвокатів, аудиторів та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.  
Поріг обов'язкового фінмоніторингу підняли з 150 000 грн до 400 000 грн. Відповідно до 

законопроекту зазначені вище суб'єкти фінмоніторингу повинні обов'язково звітувати про такі 
операції Держфінмоніторингу та обов'язок повідомляти про операції, пов'язані з готівкою, 
переказом коштів за кордон, політично значущими особами, клієнтам з держав, які працюють «в 
антілегалізаціонной сфері». 

Також з‘являється вимога для платіжних систем супроводжувати грошові перекази 
даними про платника і одержувача та забезпечувати повноту цих даних. 

Про підозрілі фінансові операції, згідно з проектом, повинні тепер повідомляти й особи, 
які консультують зазначених суб‘єктів з питань податків. 

Крім того, вводиться «міжнародний інструментарій з заморожування активів», але його 
деталі не визначені. 

 
 

В Україні створюється Аграрний реєстр 
 
Створення Реєстру передбачено Указом Президента № 837/2019 

«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».  
Реєстр надаватиме користувачу інформацію з Державного 

земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб; речових прав. 
Через особистий кабінет агровиробник зможе ефективно та швидко 
комунікувати з органами державної влади.   

Інформація, яка міститься в Реєстрі, сприятиме отриманню 
банківського кредитування. Вивчаючи кожного суб'єкта господарювання, 
фінансові установи матимуть можливість бачити фінансову звітність, 
історію позичальника, якими програмами державної підтримки він 
користується тощо. 
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Штатний юрист зможе представляти роботодавця-юрособу в суді 
 
Верховна рада України розширила перелік осіб, які можуть здійснювати 

самопредставництво юридичних осіб у суді. 
Законом розширено перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів 

державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних 
осіб, незалежно від порядку їх створення, в суді, а саме надано таку можливість не тільки 
керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, а й іншим уповноваженим особам 
відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (тобто включаючи 
працівників) тощо (проект Закону № 2261). 

 
 

Прийнято Закон щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації 
інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості 

та прозорості реалізації майна 
 
З 1 січня 2020 року передбачається запровадити нову спрощену модель оцінки об’єктів 

нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки. 
Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта 
нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. У разі незгоди з 
вартістю об’єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право 
звернутись до суб’єкта оціночної діяльності і провести оцінку в загальному порядку з 
реєстрацією звіту в Єдиній базі.  

Законом передбачено, що нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної 
бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості. 

Законом встановлено, що інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою, 
передбачено автоматичне оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його 
вартість в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з можливістю завантаження 
(крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту та/або власника майна 
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"). 

Звіти про оцінку зберігатимуться в Єдиній базі в електронній формі (  проект Закону 
№2047-д). 

 
 

Терміни накладення адміністративного стягнення на платників податків 
 
Адміністративне стягнення може бути накладено контролюючим органом на платників 

податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб (головного 
бухгалтера, директора) не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а в 
разі триваючого правопорушення – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення. У разі 
закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак 
адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш 
як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження. 
 

 
У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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