
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

КМУ підтримав зміни щодо спрощення роботи з ПРРО 
 
Міністерство фінансів України пояснює, що рішенням Уряду затверджено зміни до низки 

нормативних актів щодо реалізації фіскальних функцій програмними 
реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО) для різних та окремих сфер 
застосування. 

Для спрощення роботи з ПРРО суб’єктам господарювання надається 
можливість застосування в ПРРО разом з кваліфікованим електронним 
підписом удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої 
електронної печатки (як спрощеного варіанту) для оформлення 
розрахункових документів та передачі їх до фіскального сервера ДПС. 

Також, забезпечується можливість здійснення операцій з видачі 
готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів через ПРРО 
(наразі такі операції доступні тільки для класичних РРО). 

Відповідні зміни внесені до постанов КМУ від 02.03.2016 р. №149 
«Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами 

розрахункових операцій та дотримання вимог щодо забезпечення виконання фіскальних 
функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування» 
та від 18.02.2002 р. №199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій 
реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних 
функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування». 

Анжеліка Вахницька 

 
 

Законопроект щодо оподаткування великого бізнесу 
 
КМУ на своєму засіданні представив новий законопроєкт, яким пропонується внести низку 

змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у відповідності до якого, на думку КМУ 
закриваються прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні. 

Законопроєкт містить чотири основні блоки: 
-ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня 

макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або 
екологічного податку; 

-рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути 
справедливо оподаткованим. Так само підвищиться ефективність зборів акцизного податку; 

-подальша протидія «скруткам» та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом 
сільськогосподарської продукції; 

-питання, які стосуються адміністрування податкового боргу. 
 
 

https://mof.gov.ua/uk/news/kabmin_pidtrimav_zmini_shchodo_sproshchennia_roboti_z_prro_subiektam_gospodariuvannia-2881
https://docs.dtkt.ua/doc/149-2016-%D0%BF#pn2
https://docs.dtkt.ua/doc/199-2002-%D0%BF#pn2


Утворено Бюро економічної безпеки 
 
На виконання ЗаконуУкраїни «Про Бюро економічної безпеки України», ухваленого ВР 

України у січні, та який набрав чинності 25 березня 2021 року, КМУ 12.05.2021 утворив Бюро 
економічної безпеки (далі – БЕБ). Новий орган отримає повноваження Служби безпеки України 
та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами. 

Основними завданнями БЕБ є розслідування злочинів щодо корупції та організованої 
злочинної діяльності у сфері управління та економіки. 

 
 

Зміни до Земельного кодексу 
 
Прийнято у квітні та підписано Президентом України у травні Закон про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (проект № 2194), який передбачає 
передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності 
сільських, селищних, міських рад. 

Зокрема Закон передбачає: 
- реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних 

обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та 
бізнесу; 

- скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із 
землеустрою; 

- запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську 
експертизу або рецензування; 

- надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та 
загальнодоступних даних; 

- інтеграцію та уніфікацію землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної 
діяльності; 

- запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із 
землеустрою як альтернативи державному контролю; 

- зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, 
пов'язаних з проведенням землеустрою; 

- зменшення ризиків хабарництва та корупції. 
Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель 

сільськогосподарського призначення. 
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути 

відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, спадкового 
договору, міни, шляхом внесення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом звернення 
стягнення на них. 

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або 
комунальної власності, право оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні торги, не 
може перевищувати 20 гектарів. 
 

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

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Моб.: +38 (067) 503 01 41 
Моб.: +38 (098) 503 01 41 

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