
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Представництва іноземних компаній можуть вести трудові 
книжки своїх співробітників 

 
Відповідно до змін, передбачених постановою КМУ від 18 липня  

2018 № 571  та розпорядженням від 18 липня 2018 № 513-р, 
представництвам іноземних компаній дозволили вносити записи та 
зберігати трудові книжки своїх працівників. Відповідальність за ведення 
трудових книжок відтепер також покладає на представництво іноземного 
суб'єкта господарювання. 

Нагадуємо, що раніше трудові книжки громадян, які працюють за 
трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних 
кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших 
прирівнених до них іноземців, повинні були вестися  і  зберігатися в 
Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних 
представництв, в областях - в управліннях зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або 
підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у м. 
Севастополі - в міській державній адміністрації. 

 
Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, 
позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами 

позик в іноземній валюті нерезидентам 
 

Національним банком України, постанова № 83 від 20.07.20018 
року, внесено зміни до Положення про порядок отримання резидентами 
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. 

Відповідно до внесених змін, резиденти-позичальники одержують 
кредити та виконують боргові зобов'язання перед нерезидентом-
кредитором за договором лише в безготівковій формі. 

Договір підлягає реєстрації в Національному банку до фактичного 
одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом, за винятком: 

- договору на строк, що не перевищує одного року; 
- договору, за яким відбувається заміна кредитора в зобов'язанні з 

резидента - первісного кредитора на нерезидента - нового кредитора;   
- договору щодо здійснення операції з одержання резидентом - 

фізичною особою (позичальником) кредиту для власних потреб (на цілі, 
не пов'язані з його підприємницькою діяльністю); 

Конкуруємо інтелектом 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP180571
https://ips.ligazakon.net/document/view/KR180513
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg8161?ed=2003_09_24&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg8161?ed=2003_09_24&amp;an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg8161?ed=2003_09_24&amp;an=9


 Реєстрація Національним банком договорів/унесення змін до реєстрації договорів 
проводиться в автоматизованому режимі.  

Національний банк проводить реєстраційні дії протягом семи робочих днів із дати (дня) 
надходження до Національного банку Повідомлення від уповноваженого банку - ініціатора 
проведення реєстраційних дій. 

 
Декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належить 

резиденту України і знаходяться за її межами 
 
Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства фінансів України від 25.12.95 № 207 "Про 

затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту 
України і знаходяться за її межами" (далі - Наказ) листом від 17.04.2003 Національного банку 
України № 28-311/1929-2823 та Державної податкової адміністрації України № 3368/5/23-5316 
"Про подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту 
України і знаходяться за її межами" (далі - Спільний лист) було доведено послідовність подання 
суб'єктами підприємницької діяльності (далі - СПД) Декларації про валютні цінності, доходи та 
майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами 1 (далі - Декларація), та 
отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою. 

Відтепер таке декларування здійснюється окремо в Державній фіскальній службі України 
та в Національному банку України без певної послідовності, яка була доведена Спільним листом. 

Подальше декларування СПД валютних цінностей та іншого майна, що знаходяться за 
кордоном, здійснюється в Національному банку України за формою та у порядку, визначеному 
Наказом. 

Проставлення територіальними органами Державної фіскальної служби України штампів 
на Деклараціях, що подаються до Національного банку України, не вимагається. 

Водночас, Законом України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 № 2473-VIII  
декларування валютних цінностей та іншого майна, що належить резидентам України і 
знаходиться за межами України не передбачено. Закон опубліковано в газеті "Голос України" № 
121 від 06.07.2018. Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування та 
вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності. 

 
Зміни до Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за 

результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та 
багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення 

 
Цей Порядок визначає процедуру попереднього узгодження ціноутворення у 

контрольованих операціях, за результатами якої укладаються договори про попереднє 
узгодження ціноутворення, що мають односторонній, двосторонній або багатосторонній 
характер, для цілей трансфертного ціноутворення . 

Договір про попереднє узгодження ціноутворення (далі - договір), що має односторонній, 
двосторонній чи багатосторонній характер - письмова угода, що укладається між великим 
платником податків (далі - платник податків) та ДФС за результатами проведення процедури 
узгодження ціноутворення, під час якої узгоджуються критерії визначення відповідності умов 
контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені платником податків, принципу 
“витягнутої руки”. 

ДФС може достроково припинити дію договору з дати набрання ним чинності за наявності 
будь-якої з таких підстав: 

- контролюючим органом виявлено недостовірні відомості, зазначені платником податків 
у документах та матеріалах, поданих разом із заявою, та у щорічному звіті про виконання 
договору; 

- невідповідність дій платника податків умовам договору або невиконання його умов чи 
положень. 

 
 



Про використання рахунку умовного зберігання (ескроу) 
 
До Цивільного кодексу України внесено зміни, згідно з якими в Україні запроваджено 

новий рахунок - рахунок умовного зберігання (ескроу). За рахунком умовного зберігання 
(ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця 
рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором 
рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару, а також 
операції з перерахування таких коштів бенефіціару або повернення їх володільцю рахунка 
відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). 

Порядок відкриття банками рахунків умовного зберігання (ескроу) встановлений главою 
23 Інструкції № 492, пунктами 6 та 7 якої регулюється відкриття банками таких рахунків 
фізичним особам - резидентам. 

З метою надання альтернативної можливості для здійснення розрахунків між фізичними 
особами (резидентами, нерезидентами) за договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомості, а 
також враховуючи світовий досвід використання рахунків умовного зберігання (ескроу) на 
ринку нерухомості, рахунок умовного зберігання (ескроу) дає можливість здійснити такі 
розрахунки, лист Національного банку України від 26.06.2018 р. № 57-0009/35264. 

 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції) 
 

До ВРУ подано Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового 
контролю в сфері запобігання корупції). 

Законопроект має на меті оптимізувати механізми запобігання 
корупції в Україні шляхом усунення надлишкової бюрократизації 
процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції, 
невиправданої складності та обтяжливості таких процедур.  

Передбачається внести зміни до статті 52 Закону України «Про 
запобігання корупції»,  та до статті 1726  Кодексу України про 
адміністративні правопорушення з тим, щоб скасувати необхідність 
подання протягом звітного року суб’єктами декларування інформації про 
суттєві зміни у майновому стані (але при цьому залишити обов’язок 
декларувати відповідні відомості у підсумковій річній та інших 
передбачених законом деклараціях), та відповідну адміністративну 
відповідальність за подання або несвоєчасне подання такої інформації. 

Запровадження змін, передбачених проектом, дозволить: 
- оптимізувати процеси боротьби із корупцією; в тому числі не розпорошувати зусилля 

антикорупційних органів на збирання, зберігання, опрацювання, перевірку проміжної 
інформації про майновий стан декларантів в той час, коли зазначена інформація все одно 
збирається, зберігається, опрацьовується, перевіряється при роботі із щорічними деклараціями; 

- дещо розвантажити роботу антикорупційних органів, які зараз не встигають перевіряти 
навіть величезну кількість поданих щорічних декларацій; 

- ліквідувати надмірну бюрократизацію, невиправдану ускладненість та  обтяжливість 
процедур декларування (при тому, що загальний обсяг відомостей, які підлягатимуть 
декларуванню, зменшено не буде); 

- надати декларантам можливість більш ефективно витрачати свій час,  звільнивши їх від 
надмірного обов’язку подавати кілька разів одні ті самі відомості щодо свого майнового стану; 

- мати процедури фінансового контролю, що дійсно слугують запобіганню корупції, а не є 
лише імітацією бурхливої роботи в сфері запобігання корупції.  

 З текстом проекту Закону можна ознайомитися на сайті: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64499 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64499


Внесення змін до порядку подання фінансової звітності 
 
Постановою Кабміну «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 11 

липня 2018 р. № 547 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-п) передбачено: 
- доповнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності; 
- подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової 

звітності, на основі таксономії в єдиному електронному форматі; 
- подання окремими категоріями підприємств разом з фінансовою звітністю звіту про 

управління та звіту про платежі на користь державі; 
- оприлюднення фінансової звітності згідно з вимогами, встановленими Законом; 
- подання консолідованої фінансової звітності. 
 

Зміни до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій 
 
24 листопада 2018 року вступає в силу ЗУ  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» № 2418-VIII від 15 травня 2018 року. 
Номінальні утримувачі цінних паперів (НЦ) юридично мають стати учасниками 

депозитарної системи України.  
Відповідно до Закону номінальним утримувачем визначається іноземна фінансова 

установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з 
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), і має право надавати своїм 
клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні 
папери, у тому числі в інших державах. 

Після набрання чинності Закону НЦ матиме право відкривати рахунок у цінних паперах в 
депозитарних установах України на підставі договору про надання послуг для НП, а також 
відкривати рахунки у себе для нерезидентів – власників цінних паперів, для яких тепер не буде 
необхідності укладати договори з українськими депозитарними установами і бути особисто 
присутнім при проходженні процедур  відкриття рахунків в цінних паперах. 

Не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями НЦ, на цінні папери, права на які 
обліковуються на рахунку НЦ. 

Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами, права на які 
обліковуються на рахунку НЦ,  або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами,  крім 
дій, що вчиняються за дорученням НЦ. 

НЦ є власником інформації щодо нього, що міститься у системі депозитарного обліку в 
Україні. Інформація про приватного клієнта в системі депозитарного обліку може бути розкрита 
лише за запитом компетентного органу в спеціальному встановленому Законом порядку. 

За національними депозитарними установами, залишається обов'язок належним чином 
ідентифікувати бенефіціарних власників рахунків в цінних паперах НЦ, для чого вони можуть 
запитувати у НЦ всю необхідну для ідентифікації інформацію.  

З текстом Закону можна ознайомитися на сайті: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2418-19. 

 
Про наслідки продажу легкового автомобіля, який обліковується 

на балансі підприємства у складі основних засобів 
 
У разі продажу товариством легкового автомобіля,  який обліковується на балансі 

підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарської діяльності, при 
цьому у товариства немає такого виду діяльності як "торгівля автомобілями та легковими 
автотранспортними засобами" (КВЕД 45.11), то така одинична господарська операція не є 
підставою для переходу на загальну систему оподаткування та не потребує внесення 
відповідних змін у види господарської діяльності, що зазначені в реєстрі платників єдиного 
податку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2418-19


Щодо оподаткування отриманого доходу від реалізації легкового автомобіля - у 
відповідності до абз. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі 
– Кодекс), доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-
який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої 
юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або 
нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. 

Пунктом 292.2 ст. 292 Кодексу передбачено, що при продажу 
основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку 
дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких 
основних засобів. 

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 
календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається 
як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних 
засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день 
продажу. 

Оподаткування доходу від реалізації основних засобів здійснюється на загальних 
підставах за обраною ставкою платника єдиного податку. Такі висновки надані Державною 
фіскальною службою Україні у її листі від 27.06.2018 р. № 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК. 

 
Щодо особливостей оподаткування ПДВ операції з повернення 

постачальнику-нерезиденту імпортованого товару у зв’язку з виявленням браку 
 
Відповідно до п.1 ст. 85 Митного кодексу України (далі - МКУ) реекспорт - це митний 

режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на 
територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати 
вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Відповідно до пункту 206.5 статті 206 Податкового кодексу України операції з вивезення 
товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з 
вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 МКУ, що оподатковуються податком 
за ставкою, визначеною п.п.195.1.1 п.195.1 ст.195 Кодексу. 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі 
реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 
86 МКУ, оподатковуються за нульовою ставкою (п.п. «б» п.п.195.1.1 п. 195.1 ст.195 Кодексу). 

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 86 МКУ митний режим реекспорту може бути 
застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та 
були поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту - стороні 
зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари помішувалися у цей режим, у зв’язку 
з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що 
перешкоджають його виконанню, якщо ці товари: 

а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту; 
б)  перебувають у тому самому стані,  в якому вони були ввезені на митну територію 

України, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов 
транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені 
недоліки, що спричинили реекспорт товарів. 

Відповідно до п.п."г" п.185.1 ст.185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції 
платників податку з вивезення товарів за межі митної території України. 

З метою оподаткування ПДВ до операцій з ввезення товарів на митну територію України 
та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у 
будь-який митний режим, визначений МКУ. 

Відповідно до п. 198.3 ст.198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається 
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, 
нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст.193 Кодексу, 



протягом такого звітного періоду у зв'язку зокрема, з ввезенням товарів та/або необоротних 
активів на митну територію України. 

Згідно із п.  198.2  ст.198  Кодексу для операцій із ввезення на митну територію України 
товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за 
податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 Кодексу. 

Відповідно до п. 187.8 ст.187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань у разі 
ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного 
оформлення. 

Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення 
підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, 
оформленою відповідно до вимог МКУ (п.п.195.1.1 п. 195.1 ст.195 Кодексу). 

Таким чином, операція з вивезення за межі митної території України товару, який 
ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у зв'язку з його поверненням 
продавцю-нерезиденту, з поверненням нерезидентом оплати за товар, оподатковується за 
нульовою ставкою ПДВ, якщо таке вивезення здійснюється у митному режимі реекспорту 
відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 МКУ. 

Операція з вивезення за межі митної території України товару, який ввозився на митну 
територію України у митному режимі імпорту, у зв'язку з його поверненням продавцю-
нерезиденту, якщо таке вивезення здійснюється у митному режимі реекспорту, за винятком 
операцій з вивезення, перерахованих у пункті 5 частини першої статті 86 МКУ, підлягає 
звільненню від оподаткування податком на додану вартість. 

При цьому, якщо платник податку за такими товарами скористався своїм правом на 
податковий кредит і в подальшому здійснює їх вивезення у митному режимі реекспорту,  то у 
податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник повинен здійснити 
нарахування ПДВ відповідно до п.198.5 ст.198 Кодексу.  Таки висновки викладені  Державною 
фіскальної служби України у її листі від 16.07.2018 № 3130/ІПК/28-10-01-03-11) 

 
Щодо необхідності визначення податкових зобов’язань з ПДВ при анулюванні реєстрації 

платника ПДВ внаслідок переходу на спрощену систему оподаткування 
 
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з 

постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку 
зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо 
реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 
платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. 

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових 
накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не 
звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми 
податкових зобов'язань за відповідний звітний період. 

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для 
проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки 
продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 
5 відсотків доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку (пункт 293.3 статті 293 
розділу XIV ПКУ). 

Відповідно до підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація платника 
ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення 
з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник 
податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати 
ПДВ. 

З моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права 
на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних (пункт 
184.5 статті 184 розділу V ПКУ). 



При цьому згідно з пунктом 184.7 статті 184 розділу V ПКУ якщо товари/послуги, 
необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були 
використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник 
податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його 
реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких 
товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг 
чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок 
реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення 
відповідно до закону. 

Таким чином, платник ПДВ, у якого на момент анулювання реєстрації особи як платника 
ПДВ обліковуються товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких під час їх 
придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в 
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, повинен не пізніше такої дати 
нарахувати податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами 
виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування. 

Водночас, якщо суми ПДВ під час придбання товарів/послуг, необоротних активів не були 
включені до складу податкового кредиту у зв’язку з тим, що постачальник не зареєстрував 
податкову накладну в ЄРПН, то такі податкові зобов'язання на момент анулювання реєстрації 
особи як платника ПДВ не нараховуються. Таки висновки викладені  Державною фіскальної 
служби України у її листі від 23.07.2018 р. N 3237/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. 

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

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067) 501 01 41 

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