
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

З 1 січня змінено граничний розмір доходу для 
ФОП-платників єдиного податку І-ІІІ груп: 

 
I група – 1 млн. 2 тис. грн. 
II група – 5 млн. 400 тис. грн. 
III група – 7 млн. 200 тис. грн. 
 
 

Обслуговування споживачів українською 
 

З 16 січня 2021 року відповідно до статті 30 Закону «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» (далі - 
Закон) всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають 
обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги 
державною мовою. 
 

Відповідно до Закону державна мова має використовуватися в освітній і медичній сферах, 
у трудових відносинах та у сфері обслуговування споживачів, а також під час публічних заходів, 
у рекламі та інших сферах. 
 
 

НБУ скасував низку обмежень на валютні операції 
 

Згідно постанови НБУ від 15  січня 2021  року №3  "Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України" з 17 січня скасовано заборони для 
клієнтів - юридичних осіб на проведення операцій з продажу іноземної валюти на умовах 
"форвард". 
 

Крім того, скасовано заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної 
валюти за гривні на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та 
банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під 
час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті. Знято заборону на здійснення 
банками операції на умовах "своп" з фізичними особами-резидентами, якщо перша частина 
такої операції передбачає продаж клієнту іноземної валюти або банківських металів. 
 
 
 
 

Конкуруємо інтелектом 

Антон Просвіряков 



Кіпр: введення центрального реєстру UBO 
 

На Кіпрі вводиться центральний реєстр UBO. Дата початку збору даних для наповнення 
реєстру  встановлена на 22  лютого 2021  року.  Компаніям буде надано 6  місяців (тобто до 
22/08/2021) для реєстрації в системі інформації, що стосується реальних бенефіціарів компанії. 

 
Детальніше за посиланням: https://dmp.com.ua/news/3371/ 

 
 

Про обов’язок підтримувати дані про структуру власності 
та бенефіціарів в актуальному стані 

 
Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного 

власника та структуру власності в актуальному стані. Компанії  подають державному 
реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності 
протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде 
затверджена форма та зміст структури власності.  

 
Детальніше за посиланням: https://dmp.com.ua/news/3373/ 

 
 

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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