Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних новин законодавства
для бізнесу
Запроваджено механізм перераховування валюти за кордон на підставі електронних
індивідуальних ліцензій
Відповідно до Постанови Правління НБУ №54 від 15 червня 2017 року
“Про внесення змін до деяких норма тивно-пра вових а ктів На ціона льного
банку України” з 3 липня 2017 року фізичні особи зможуть перераховувати
валюту за кордон на підставі електронних індивідуальних ліцензій.
Відтепер індивідуа льна ліцензія на здійснення фізичною особоюрезидентом, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, інвестиції за
кордон на суму до 50 000 дола рів США включно вида ється в електронній
формі за допомогою а втома тизова ної інформа ційної системи НБУ “Реєстр
індивідуа льних ліцензій на здійснення фізичними особа ми ва лютних
операцій”.
Електронні індивідуа льні ліцензії та кож вида ва тимуться для
розміщення резидента ми (юридичними та фізичними особа ми) ва лютних
цінностей на рахунках за межами України та для здійснення фізичною особою-резидентом, яка не є
суб’єктом підприємницької діяльності, опла ти послуг за договором стра хува ння життя, укла деним з
нерезидентом, на суму до 50 000 доларів США включно.
Згідно з нововведеннями фізична особа для одержа ння е-ліцензії ма є звернутися в
уповноважений банк, в якому вона має відкритий власний рахунок, та подати такі документи:
1) заяву до Національного банку про видачу е-ліцензії, засвідчену підписом фізичної особі, що
містить затверджені реквізити (відомості);
2) документи (інформацію), що свідчать про наявність у фізичної особи доходів у сумі,
достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії;
3) оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України.
При цьому необхідно відмітити, що за ява про вида чу е-ліцензії у вигляді електронного
документа повинна бути підписана фізичною особою (заявником) електронним цифровим підписом,
прирівняним до власноручного підпису відповідно до За кону Укра їни “Про електронний цифровий
підпис”.
В разі якщо пакет документів відповідає визначеним вимога, уповноважений банк надсилає до
НБУ в електронному вигляді за соба ми АІС за пит на вида чу цій особі е-ліцензії. На підста ві та кого
за питу НБУ в а втома тизова ному порядку вида є фізичній особі е-ліцензію шляхом унесення
облікового запису до АІС, про що відповідний банк повідомляє клієнта.
НБУ пропонує спростити порядок відкриття та ведення рахунків клієнтів банків і здійснення
безготівкових розрахунків.
НБУ пропонує врегулювати такі питання:
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господа рюва ння печа ток на документа х (у тому числі на розра хункових
документах);
- укла дення договорів про відкриття ба нківського ра хунку та
ба нківського вкла ду в електронній формі, зокрема , шляхом приєдна ння
клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
- на да ння пра ва клієнта м, які вже ма ють ра хунки в ба нку, на
відкриття на ступних ра хунків у цьому ба нку без особистої присутності,
шляхом пода ння документів за
допомогою за собів інформа ційних,
телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
- відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;
- ска сува ння норми щодо пода ння фізичними особа ми під ча с
відкриття ра хунків ка ртки із зра зка ми підписів та за прова дження
використа ння під ча с здійснення опера цій за ра хунком фізичної особи
зра зка
його підпису а бо підпису довіреної особи, за зна ченого в договорі ба нківського
рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності;
- порядку відкриття фізичними особами-підприємцями поточних рахунків фізичним особам
для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів буде мати право
відкрити поточні ра хунки фізичним особа м, укла вши з ба нком договір про відкриття поточних
рахунків на користь фізичних осіб.
- удоскона лення режиму функціонува ння поточних ра хунків клієнтів, зокрема режиму,
пов’язаного з відрядженням.
Щодо оподаткування доходу, отриманого внаслідок відступлення майнових прав (Лист ГФСУ від
20.06.2017 Р. N 746/П/99-99-13-02-03-14/ІПК)
Згідно із пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 ПКУ відступлення права вимоги - це операція з переуступки
кредитором пра в вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою а бо на ступною
компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об'єктом оподаткування резидента є загальний
місячний (річний) опода тковува ний дохід до якого включа ються доходи, що ста новлять позитивну
різницю між сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на
їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі,
якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених
платником податку до такого фонду за цим договором (пп. 164.2.13 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
Згідно з п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків.
Також доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (далі - збір)
(пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ). Ставка збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування,
визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Враховуючи викладене, у разі якщо внаслідок відступлення права вимоги за договором про
участь у фонді фінансування будівництва виникає позитивна різниця між сумою коштів, отриманих
пла тником пода тку від та кого відступлення та сумою коштів внесених та ким пла тником до цього
фонду, то сума вка за ної різниці включа ється до за га льного місячного (річного) опода тковува ного
доходу платника податку та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором
на загальних підставах.
Про обчислення строку розрахунків за експортними, імпортними операціями
У зв'язку із на бра нням чинності поста новою Пра вління На ціона льного ба нку Укра їни (да лі –
НБУ) від 25.05.2017 N 41, НБУ на да в роз’яснення щодо обчислення строку розра хунків за
експортними, імпортними опера ціями та на да ння пода тковим орга на м інформа ції, передба ченої
пунктом 5.9 розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними
опера ціями, за твердженої поста новою Пра вління На ціона льного ба нку Укра їни від 24.03.99 N
136 (далі – Інструкція).

Починаючи з дати набрання чинності Постановою N 41, розрахунки
за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті",
здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.
Банки за попередній звітний місяць (травень) надають податковим
орга на м за зна чену у пункті 5.9 розділу 5 Інструкції інформа цію у
випадках, коли протягом звітного місяця:
- встановлено перевищення 180-денного строку розрахунків;
- у період до на бра ння чинності Поста новою N 41 вста новлено
перевищення 120-денного строку розрахунків (лист НБУ від 08.06.2017 р.
№ 40-0005/40465).
Зміни до процесуальних кодексів
Верховна рада України прийняла у першому читанні зміни до Господарського процесуального
кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.
Змін
а ми
вст
а новлюється
розмежув
а ння
юрисдикції
судів
різних
спеці
а ліз
а цій
(а дміністра тивних, господа рських і за га льних), за прова джуються меха нізми за побіга ння
зловживанню процесуальними правами, дотримання стадійності судового процесу й розумних строків
судового розгляду, розширення та посилення ролі а льтерна тивних способів вирішення спорів,
вирішення пита ння групових позовів, вдоскона лення процедури перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами та передачі справи на новий розгляд касаційною інстанцією.
Доповнено перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення податкового
боргу
Кабінет Міністрів України постановою від 7 червня 2017 року № 393 вніс до переліку обставин,
що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів
існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010
р. № 1235, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті
14-1 За кону Укра їни “Про торгово-промислові па ла ти в Укра їні”, що об’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.”.
Щодо врахування при визначенні критеріїв контрольованої операції суми безповоротної
фінансової допомоги, отриманої від нерезидента
Сума на да ної (отрима ної) безповоротної фіна нсової допомоги вра ховується при визна ченні
ва ртісного критерію контрольова них опера цій для цілей тра нсфертного ціноутворення та
відображається у Звіті про контрольовані операції з кодом найменування операції - 034 додатка 3 до
Порядку скла да ння Звіту про контрольова ні операції, за твердженого на ка зом Міністерства фіна нсів
України від 18.01.2016 р. N 8. (Лист ГФСУ від 22.06.2017 р. N 768/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)
Щодо оподаткування процентів за залучені резидентами України до 25.12.2013 р. від
нерезидентів грошові кошти у вигляді позик або фінансових кредитів (залучені шляхом
розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі)
Однією з вимог є те, що нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним
особа (якщо проценти випла чуються через та ку особу) не є резидента ми юрисдикцій, які на да ту
розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних па перів включені до переліку держа в
(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2
ст. 39 Кодексу.
Перелік держав затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N
1042-р.

Якщо розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних па перів на іноземній фондовій
біржі відбулось до за твердження переліку держа в Ка бінетом Міністрів Укра їни, то відповідно
процентні доходи, що випла чуються за та кими за лученими кошта ми не звільняються від
опода ткува ння та опода тковуються за ста вкою, визна ченою пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (15
відсотків), якщо інше не передба чено положеннями міжна родних договорів Укра їни з кра їна ми
резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Якщо ж розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних па перів на іноземній
фондовій біржі відбулось після затвердження переліку держав Кабінетом Міністрів України, і
держава резиденції такого нерезидента на дату розміщення не є її переліку, то процентні доходи, що
випла чуються за та кими за лученими кошта ми, звільняються від опода ткува ння пода тком на
прибуток відповідно (лист ДФС від 19.06.2017 р. № 725/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Плата за землю з комунальною власністю
Державна фіскальна служба України у своєму листі від 21.06.2017 р. N 762/6/99-99-12-02-0315/ІПК роз’яснила з якої дати припиняється обов’язок щодо визначення податкових зобов’язань з
плати за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти комунальної власності, у разі передачі їх в
управління комунальному підприємству за актом приймання-передачі комунального майна.
Плата за землю справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні
ділянки державної і комунальної власності. Оскільки підставою для нарахування земельного податку
є дані державного земельного кадастру (далі - Кадастр), а орендної плати - договори оренди, то
обов’язок щодо сплати плати триватиме до внесення відповідних змін до Кадастру та договорів
оренди з одночасним інформуванням контролюючих органів про такі зміни.
Оподаткування доходів у вигляді дивідендів
Державна фіскальна служба України у своєму листі від 16.06.2017 р. № 682/6/99-99-13-01-0115/ІПК дала роз’яснення щодо оподаткування доходів у вигляді дивідендів.
Пасивні доходи для цілей розділу IV ПКУ - доходи, отримані, зокрема, у вигляді дивідендів.
Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються, зокрема, у таких розмірах:
5 % - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях,
інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування); 9 % - для доходів
у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах,
нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які
не є платниками податку на прибуток.
Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім
випадків, зазначених у ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка
здійснює таке нарахування. Відповідно до ПКУ будь-який резидент, який нараховує дивіденди,
включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є
суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких
підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. Отже, податковий агент під час
нарахування (виплати) на користь фізичних осіб доходів у вигляді дивідендів зобов'язаний утримати
податок на доходи фізичних осіб за відповідною ставкою податку.
Крім того тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення
реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Ставка збору становить 1,5 % від
об'єкта оподаткування. Враховуючи викладене, якщо суб'єкт господарювання є платником податку на
прибуток підприємств та здійснює на користь фізичних осіб нарахування доходів у вигляді
дивідендів, то такий податковий агент зобов'язаний із доходів нарахованих фізичній особі утримати
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір за ставками 5 і 1,5 % відповідно.

Порядок виплати дивідендів та обмеження на виплату дивідендів
Державна фіскальна служба України у своєму листі від 15.06.2017 р.
№ 644/ІПК/28-10-01-03-11 дала роз’яснення щодо порядку виплати
дивідендів та обмеження на виплату дивідендів.
Згідно Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дивіденди платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом
корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів
на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів
та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на
частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його
прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей
оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій
формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або
учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його
частини).
У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент
корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких
корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами,
визначеними ст. 137 Кодексу.
Положенням бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 29.11.99 N 290, встановлено, що дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між
учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.
Дивіденди розраховуються виходячи з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.
Разом з тим, Кодекс не визначає заборон для виплати дивідендів за 2016 рік при наявності
непокритого збитку за минулі роки.

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас:
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Моб.: +38 (067) 501 01 41
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