
 

 

 

 
 
 
ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 
Юристи ЮФ «Дмитрієва та Партнери» підготували перелік головних новин 
законодавства для бізнесу за останні два тижні 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

Верховна Рада України 17.09.2015 прийняла Закон 
України № 3060 «Про внесення змін до Державного 
бюджету України на 2015 рік щодо підвищення 
прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної 
плати». 

Законом передбачено збільшення мінімальної 
заробітної плати з 01.09.2015 на 13,1%. З 01.09.2015 р. 
мінімальна заробітна плата становитиме 1378 (тисяча 
триста сімдесят вісім) гривень. 

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО ЗАКОН 
УКРАЇНИ «ПРО ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ» 

3 вересня 2015 року Верховна Рада України 
ухвалила № 675-VIII, який запроваджує правові вимоги 
та механізми дистанційного укладення й виконання 
правочинів із застосуванням електронних 
інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що 
дасть можливість гарантувати законність, прозорість та 
достовірність таких операцій та, в свою чергу, 
прискорить інтеграційні процеси у світовий 

інформаційний простір. 

Зокрема, Закон запроваджує низку визначень, що застосовуватимуться у сфері 
правових відносин із електронними правочинами; визначає правовий статус 
покупця та продавця товарів,  робіт,  послуг в електронній комерції;  встановлює 
обов’язок для продавця, який поширив інформацію про товар, роботу, послугу 
розкривати та забезпечити прямий, простий, стабільний доступ до інформації про 
повне його найменування та місцезнаходження, відомості про ліцензію, у разі її 
обов’язковості, інформацію щодо включення у вартість товару, роботи, послуги 
податків, вартість доставки. 

Крім того, встановлюється обов’язок для всіх учасників відносин у сфері 
електронної комерції захищати персональні дані, що стали їм відомі з електронних 
документів (повідомлень) під час здійснення електронних правочинів, у порядку, 
передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». 

Старший юрист 
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Підписаний Президентом України Закон враховує основні принципи захисту 
прав споживачів, що визначається законодавством України, та прирівнює 
електронний правочин за правовими наслідками до договору, укладеному в 
письмовій формі. 

Цей Закон має наблизити українське законодавство до європейських 
стандартів у сфері інноваційних технологій та електронної торгівлі. 

НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ НА 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

З 1 вересня 2015 року набрав чинності Закон України від 17.07.2015 р. № 655-
VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення 
податкового тиску на платників податків». 

Цим Законом Міністерству фінансів передано повноваження із надання 
узагальнюючих податкових консультацій з обов'язковим їх оприлюдненням на 
офіційному сайті відомства. 

Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати 
акт перевірки як основу для висновків про відносини платника податків із 
контрагентами у разі, якщо платникові за результатами здавання акту не вручене 
податкове повідомлення-рішення. 

За наявності письмового звернення платника податків, замість 
документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна 
перевірка. 

Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом 
доходів або операцій до 20 млн. грн. штрафи, нараховані на суми податкового 
зобов'язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового 
повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового 
зобов'язання. Також платникам дозволено не нараховувати пеню при самостійному 
нарахуванні суми грошового зобов'язання впродовж 90 днів. 

УКРАЇНА СКАСОВУЄ СПЕЦІАЛЬНІ МИТА НА ІМПОРТ АВТОМОБІЛІВ 

З 30.09.2015 р. Україна скасовує спеціальні мита на імпорт автомобілів. Про це 
опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».  

10 вересня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула інформацію 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі про необхідність скасування 
спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від 
країни походження та експорту, застосованих рішенням від 28 квітня 2012 року. 

За результатами розгляду зазначених матеріалів та керуючись положеннями 
домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок СОТ комісія 
встановила, що національні інтереси України вимагають скасування спеціальних 
заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни 
походження та експорту. 

Спеціальні мита були введені в 2013 році терміном на 3 роки. З 14.04.2014 р. 
на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка 



спеціального мита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14.04.2015 р. - 2,15%. На 
авто з бензиновими моторами об'ємом 1,5-2,2 л з 14.04.2014 р. ставка становила 
8,63%, а з 14.04.2015 р. - 4,32%. 

НАБРАЛИ ЧИННОСТІ ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ В 
МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОН 

З 11.09.2015 р. набрали чинності зміни до Інструкції про службові 
відрядження в межах України та за кордон, затверджені Наказом Міністерства 
фінансів України від 04.08.2015 р № 694. Основними нововведеннями є: 

- виключення положення щодо реєстрації роботодавцем особи, яка вибуває у 
відрядження, у спеціальному журналі; 

- змінені норми щодо відшкодування витрат при службових відрядженнях. 
Зокрема, якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття 
працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження,  за ці дні 
працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житлового 
приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця 
постійної роботи). Крім того, керівники підприємств зможуть особисто вирішувати 
питання відшкодування своїх витрат на наймання житлових приміщень, що 
перевищують граничні суми, затверджені постановою Кабінету міністрів України 
від 02.02.2011 р. № 98, на проїзд у м'якому вагоні, суднами морського і річкового 
транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а 
також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого 
входить до вартості квитка. 

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ НА КОРИСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ 

10.09.2015 р. набрала чинності постанова Правління Національного банку 
України від 09.09.2015 р. № 593 «Про затвердження Змін до постанови Правління 
Національного банку України від 03.09.2015 р. № 581» (далі – Постанова). 

Згідно з положеннями Постанови до платежів у національній валюті на 
користь нерезидентів встановлюються вимоги аналогічні вимогам до платежів в 
іноземній валюті. Зокрема, уніфіковано порядок перерахування коштів у гривні на 
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів за дорученням клієнтів-резидентів, 
при здійсненні операцій за договорами, укладеними резидентами з нерезидентами. 
Уповноважені банки, які здійснюватимуть таку операцію, повинні попередньо 
зарахувати кошти на окремий аналітичний рахунок. У зв’язку із зазначеним кошти 
будуть перераховані на рахунок банку-нерезидента не раніше 4-го операційного 
дня після того, як уповноважений банк внесе інформацію про заплановану 
операцію до реєстру операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної 
валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у 
гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-
нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках та надасть її 
Національному банку України. 

Крім того, забороняється вчиняти зазначені вище операції, якщо ці кошти в 
гривні було залучено клієнтами-резидентами у формі кредиту. 

ВЕРХОВНА РАДА ЗОБОВ`ЯЗАЛА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАДАВАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ 



03 вересня 2015 року Верховною Радою України було прийнято законопроект 
№ 1831 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів 
державної політики в сфері телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до прийнятих змін, суб'єкти інформаційної діяльності повинні 
розкривати інформацію про реальну структуру власності та надавати відомості про 
кінцевого бенефіціарного власника компанії. При цьому запроваджується ведення 
механізму контролю достовірності наданих відомостей. Національна рада з питань 
телебачення і радіомовлення отримує право запитувати додаткову інформацію про 
структуру власності телерадіоорганізації та бенефіціарних власників. 

Суб'єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щороку 
подає Національній раді інформацію про свою структуру власності в порядку та за 
формою, що встановлюються Національною радою. Неподання, несвоєчасне 
подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є 
підставою для застосування Національною радою санкцій відповідно до цього 
Закону. 
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