Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
ІНВЕСТИЦІЇ
Спрощено процедуру залучення кредитів із зовнішніх джерел для
вітчизняних позичальників
20 серпня 2018 року вступили в дію нововведення, передба чені
Постановою Правління НБУ № 83 від 20 липня 2018 року "Про внесення
змін до деяких норма тивно-пра вових а ктів На ціона льного ба нку
України"
Відповідно до за зна ченої поста нови повністю а втома тизова но
процедури реєстра ції та внесення змін до реєстра ції а бо а нулюва ння
реєстра ції зовнішніх договорів кредитува ння (позики) в іноземній
ва люті, укла дених резидента ми-позича льника ми. Ініціюва ння та ких
процедур тепер здійснюва тиме уповнова жений обслуговуючий ба нк,
який надсилатиме до НБУ відповідний електронний документ, на підставі
якого буде проведено в автоматизованому режимі необхідну процедуру.
Окрім того, НБУ відтепер, не має обов‘язку проводити окрему
процедуру розгляду та аналізу пакетів документів, яка застосовувалася у
випа дку виявлення обслуговуючим ба нком індика торів ризикової
фіна нсової опера ції за зовнішнім договором кредитува ння, який
потребував реєстрації або унесення змін до реєстрації.
ОПОДАТКУВАННЯ
Про порядок оподаткування ПДВ
(згідно з листом ДФС України від 21.08.2018 р. № 3624/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
Згідно з норма ми чинного за конода вства пла тники пода тку зобов’яза ні са мостійно
декла рува ти свої пода ткові зобов’яза ння та визна ча ти сутність і відповідність здійснюва них
ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
При цьому ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані
вести облік доходів, витра т та інших пока зників, пов’яза них з визна ченням об’єктів
опода ткува ння та /а бо пода ткових зобов’яза нь, на підста ві первинних документів, регістрів
бухга лтерського обліку, фіна нсової звітності, інших документів, пов’яза них з обчисленням і
сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата,
яка припа да є на пода тковий період, протягом якого відбува ється будь-яка з подій, що ста ла ся
раніше:
а ) да та за ра хува ння коштів від покупця/за мовника на ба нківський
ра хунок пла тника пода тку як опла та това рів/послуг, що підляга ють
поста ча нню, а в ра зі поста ча ння това рів/послуг за готівку - да та
оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої
- да та інка са ції готівки у ба нківській уста нові, що обслуговує пла тника
податку;
б) да та відва нта ження това рів, а в ра зі експорту това рів - да та
оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного
кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства,
а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання
послуг платником податку.
В той же час датою виникнення податкових зобов'язань виконавця
довгострокових договорів (контра ктів) є да та фа ктичної переда чі
виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).
Довгостроковий договір (контра кт) - це будь-який договір на виготовлення това рів,
виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом
виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт,
надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.
Да тою віднесення сум пода тку до пода ткового кредиту вва жа ється да та тієї події, що
відбулася раніше:
- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
- дата отримання платником податку товарів/послуг.
Да тою віднесення сум до пода ткового кредиту за мовника з договорів (контра ктів),
визна чених довгостроковими відповідно Кодексу, є да та фа ктичного отрима ння за мовником
результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами.
Щодо оподаткування основної суми кредиту, отриманого платником податку фізичною особою від ломбарду
(згідно листа ДФС України від 20.08.2018 р. № 3594/6/99-99-15-01-15/ІПК)
Ломба рдна опера ція - це опера ція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з
отрима ння коштів від юридичної особи, що є фіна нсовою установою, згідно із за конода вством
України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту
під заставу.
Об’єктом опода ткува ння фізичної особи - резидента є за га льний місячний (річний)
оподатковуваний дохід.
Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку:
- основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у
тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти;
- доходи, отрима ні вна слідок реа ліза ції за ста вленого ма йна , ма йна пла тника пода тку при
зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником
пода тку своїх зобов'яза нь за договором кредиту (позики), за умови що та ке ма йно було
придба но за ра хунок та кого кредиту (позики). Тобто за зна чена норма містить обов’язкову
умову, при виконанні якої дохід від відчуження заставного майна не є об’єктом оподаткування
податком на доходи фізичних осіб.
Звільняються від оподаткування військовим збором, зокрема доходи, що не включаються
до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб.
Водноча с до за га льного місячного (річного) опода тковува ного доходу пла тника пода тку
включаються інші доходи, крім зазначених у Кодексі).

Крім того, вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.
Пода тковий а гент, який на ра ховує (випла чує, на да є) опода тковува ний дохід на користь
платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
із суми та кого доходу за його ра хунок, використовуючи ста вку пода тку 18 % та ста вку
військового збору 1,5 %
Вра ховуючи викла дене, протягом строку дії відповідного договору основна сума кредиту,
отрима ного пла тником пода тку - фізичною особою від ломба рду, не опода тковується пода тком
на доходи фізичних осіб та військовим збором.
Щодо оподаткування вартості послуг проживання фізичної особи - нерезидента на
території України, які оплачуються юридичною особою - резидентом за власний рахунок
(згідно з листом ДФС України від 20.08.2018 р. № 3592/6/99-99-15-01-15/ІПК)
Пла тником пода тку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізична особа - нерезидент та
податковий агент.
Об’єктом опода ткува ння нерезидента
є, зокрема
за га льний місячний (річний)
оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.
Доходи з джерелом їх походження в Укра їні, що на ра ховуються (випла чуються, на даються) на
користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів.
У ра зі якщо доходи з джерелом їх походження в Укра їні випла чуються нерезиденту
резидентом - юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента
щодо та ких доходів. Під ча с укла дення договору з нерезидентом, умови якого передба ча ють
отрима ння та ким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Укра їні, резидент
зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів.
Ра зом з тим до за га льного місячного (річного) опода тковува ного доходу пла тника
податку включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо у вигляді вартості
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни.
Ста вка пода тку ста новить 18 % ба зи опода ткува ння щодо доходів, на ра хова них
(виплачених, наданих) платнику податку.
Враховуючи викладене, дохід у вигляді вартості послуг проживання фізичної особи нерезидента на території України, які оплачуються юридичною особою - резидентом за власний
ра хунок, включа ється до за га льного місячного (річного) опода тковува ного доходу та кого
нерезидента як дода ткове бла го та опода тковується пода тком на доходи фізичних осіб на
загальних підставах.
На проблемних територіях збираються
надати податкові пільги на 5 років
Проектом За кону «Про внесення змін до Пода ткового кодексу
Укра їни щодо стимулюва ння інвестиційної діяльності та створення
нових робочих місць на проблемних територіях» передба чено, що
суб'єкти господа рюва ння, які реа лізують інвестиційні проекти в
пріоритетних га лузях економіки на
проблемних територіях і
за реєстрова ні відповідно до За кону «Про стимулюва ння інвестиційної
діяльності в пріоритетних га лузях економіки з метою створення нових
робочих місць», протягом перших 5 років із дня реєстрації:
а ) звільняються від опода ткува ння ПДВ за виготовлення та
розповсюдження власної продукції;
б) звільняються від сплати 50 % встановленого обсягу податку на
прибуток.
Під проблемною територією ма ється на ува зі територія, на якій

скла лися несприятливі соціа льно-економічні умови і на якій за рішенням Ка бміну а бо ВР АР
Крим, обла сної ра ди здійснюються за ходи держа вного а бо регіона льного стимулюва ння
розвитку.
Крім того, проектом передбачено особливості оподаткування нових підприємств, основні
фонди яких повністю розміщено на проблемних територіях і які створюють дода ткові робочі
місця, зокрема прибуток таких підприємств звільняється від оподаткування строком на 5 років,
надається можливість розстрочення сплати ПДВ.
КОРПОРАТИВНІ ПИТАННЯ
Врегульовані процедури реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного
капіталу ат і емісії облігацій підприємств
Всі акціонерні товариства, які прийняли рішення про збільшення (зменшення) розміру
ста тутного ка піта лу, з да ти вступу в силу рішення НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 426
повинні керува тися новим Порядком реєстра ції. Визна чено документи, які пода ються для
реєстрації випуску акцій та звіту про результати емісії акцій, а також особливості порядку
реєстра ції випуску а кцій при зміні розміру ста тутного ка піта лу для окремих ка тегорій
а кціонерних това риств. Реєстра ція випуску а кцій здійснюється НКЦПФР та є підста вою для
внесення відповідної інформа ції до Держа вного реєстру випусків цінних па перів. Та кож
НКЦПФР визна чила порядок емісії та обігу обліга цій, реєстра ції їх випуску та за твердження
проспекту. Відповідне Положення про порядок здійснення емісії обліга цій підприємств та їх
обігу за тверджено рішенням від 21 червня 2018 року № 425. Для реєстра ції випуску а кцій і
за твердження проспекту а кцій, реєстра ції звіту про результа ти емісії а кцій а кціонерні
товариства подають фінансову звітність.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
Про уточнення інформації щодо клієнта
НБУ своїм листом від 16.08.2018 р. № 25-0008/44785 надав рекомендації щодо уточнення
інформації про клієнтів банків.
Обов’язок здійснюва ти ідентифіка цію, верифіка цію клієнта (предста вника клієнта ),
вивчення клієнта та уточнення інформа ції про клієнта , підтверджува ти під ча с проведення
верифікації відповідність даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в
отрима них від нього офіційних документа х, а та кож відповідність оформлення офіційних
документів вимога м за конода вства та перевіряти їх чинність (дійсність), покла дена на ба нки
Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фіна нсува нню тероризму та
фіна нсува нню розповсюдження зброї ма сового
знищення".
Положення про здійснення ба нка ми фіна нсового моніторингу (да лі - Положення),
зобов'язує банки уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта:
- не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій оцінюється
банком як високий;
- не рідше одного ра зу на два роки, якщо ризик проведення клієнтом фіна нсових опера цій
оцінюється як середній.
Для інших клієнтів строк уточнення інформації не повинен перевищувати 3-х років.
Відповідно до норм Положення ба нк са мостійно, з ура хува нням вимог за конода вства
встановлює порядок здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення/додаткового
уточнення інформації про клієнта, який має міститися у Програмі ідентифікації, верифікації та
вивчення клієнтів банку.

За зна чений порядок може містити процедури з проведення уточнення інформа ції
стосовно фізичних осіб - клієнтів ба нку з низьким рівнем ризику. До за зна ченої ка тегорії
клієнтів можуть відноситися клієнти - фізичні особи, які ма ють ра хунки виключно для
отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат.
Процедури для уточнення інформа ції можуть передба ча ти використа ння за собів
електронної пошти (на прикла д, за повнення електронного опитува льника ), в тому числі із
застосуванням електронного цифрового підпису/електронного підпису, або телефонного зв'язку,
Call-центру, інших диста нційних ка на лів зв'язку в межа х технічних можливостей ба нку та
клієнтів, та не передбачати особистої присутності клієнта в установі банка.
Окрім цього, банки можуть проводити уточнення інформації щодо фізичних осіб під час
їх особистого звернення до установи банку, наприклад, з метою отримання будь-якої послуги, в
тому числі, якщо термін для такого уточнення не настав, але настане найближчим часом.
У ра зі виникнення сумніву щодо достовірності отрима ної інформа ції, дійсності
документів, а бо переоцінки ризику клієнту, ба нк са мостійно прийма є рішення щодо
необхідності в особистій зустрічі з клієнтом для підтвердження або спростування наданих ним
даних.
З метою здійснення нагляду на вимогу НБУ банк має надати копії документів/інформації
в електронному вигляді а бо роздрукова ні та за свідчені підписом уповнова женого пра цівника
банку, які свідчать про проведення банком уточнення інформації щодо клієнта.
Антикорупційна програма НБУ на 2018–2019 роки
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https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=76757936
Цей документ передба ча є комплекс за ходів щодо за побіга ння, виявлення та протидії
корупції у НБУ, за безпечення дотрима ння поса довими особа ми вимог а нтикорупційного
законодавства.
Головною метою Програ ми є вжиття дода ткових та посилення діючих за ходів,
спрямованих на подальше удосконалення системи запобігання, виявлення, усунення та протидії
корупції у НБУ. Першочергова ува га приділяється реа ліза ції превентивних а нтикорупційних
заходів.
ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Удосконалено правила землекористування в
масивах земель сільськогосподарського призначення
Президентом Укра їни підписа но За кон «Про внесення змін до
деяких за конода вчих а ктів Укра їни щодо вирішення пита ння
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призна чення, попередження рейдерства і стимулюва ння зрошення в
Україні» ( № 6049-д).
За кон дозволяє землекористува чу, який використовує зна чну
частину земель масиву, отримати в оренду землі під польовими дорогами
(при цьому він зобов'язаний встановити земельні сервітути для доступу
до інших земель масиву).
Оренда рі отрима ють право на да ва ти землю в суборенду оренда рю
іншої земельної ділянки в тому ж масиві без узгодження з орендодавцем,
залишаючись відповідальним за виконання договору.
Землекористува ч, який використовує 75% від за га льної площі

ма сиву, зможе отрима ти в оренду (суборенду) інші землі ма сиву з на да нням їх вла сника м
(орендарям) інших рівноцінних земельних ділянок в тому ж масиві.
Фізичні і юридичні особи зможуть орендува ти земельні ділянки під лісосмуга ми та
іншими за хисними на са дженнями без проведення земельних торгів. При цьому передба чена
можливість переда чі земельних ділянок під ними в користува ння фізичним і юридичним
особам за умови збереження, відновлення та утримання насаджень.
СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Зміни до сімейного кодексу України
щодо вивезення дитини за кордон та утримання
За коном Укра їни № 2475-VIII «Щодо створення економічних передумов для посилення
за хисту пра ва дитини на на лежне утрима ння» в Сімейний кодекс Укра їни внесено зміни, які
набрали чинності 28 серпня 2018 року.
За коном передба чено, що той з ба тьків, з яким за рішенням суду визна чено а бо за
висновком орга нів опіки та піклува ння підтверджено місце прожива ння дитини са мостійно
вирішує питання тимчасового виїзду дитини за межі України. Іншого з батьків, який не
ухиляється і належним чином виконує батьківські обов'язки (якщо відомо місце проживання)
на пра вляють рекомендова ний лист з повідомленням про виїзд дитини, мети виїзду, держа ві
проходження і часу перебування закордоном.
Один із батьків, з яким прожива є дитина , самостійно вирішує пита ння виїзду за кордон
більш ніж на місяць з метою лікува ння, на вча ння, уча сті в дитячих зма га ннях, фестива лях,
на укових виста вка х, учнівських олімпіа да х та конкурса х, екологічних, технічних, художніх,
туристичних, дослідницьких, спортивних заходах , оздоровлення та відпочинку, в тому числі в
складі організованої групи дітей, в разі:
1) заборгованості по аліментах за чотири місяці, підтвердженої довідкою.
2) заборгованості по аліментах за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання
хворої дитини, дитину, яка отрима ла ва жкі тра вми, що вима га є тра нспла нта ції орга ну,
паліативної допомоги, що підтверджується лікувально-консультативною комісією.
У серпні вступає в силу черговий Закон, що б'є по аліментника.
Та кож цим За коном передба чено, що діти ма ють пра во на виділ у на турі ма йна , що
перебуває у спільній сумісній власності їх і батьків. Якщо виділити в натурі частку із загального
майна неможливо, діти мають право на одержання від інших співвласників грошової або іншої
матеріальної компенсації вартості своєї частки.
За коном вста новлено, що визна ча ючи розмір а ліментів суд повинен вра ховува ти
на явність у пла тника не тільки рухомого, нерухомого ма йна і грошових коштів, а ле ма йна і
ма йнових пра в в цілому (в тому числі виключних пра в на результа ти інтелектуа льної
діяльності, корпоративних прав).
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому
мінімуму для відповідного віку і може бути присуджений судом в ра зі доста тності за робітку
(доходу) платника аліментів.
Суд не обмежується розміром доходу пла тника а ліментів, якщо його витра ти
перевищують цей заробіток і він не підтвердило джерело походження коштів.
Закон посилює відповідальність за несплату аліментів, встановлює механізм покарання за
неспла ту а ліментів і ухилення порушників від відбува ння призна ченого стягнення; вводить
контроль за цільовим використанням аліментів.

НОТАРІАТ
Зміни до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Міністерство юстиції України наказом від 27 серпня 2018 року № 2785/5 внесло зміни до
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Основні зміни:
- тепер свідоцтвом про народження ідентифікуються особи у віці до 14, а не до 16 років;
- в разі реєстрації права власності на земельну ділянку без видачі документа або втрати,
пошкодження держа вного а кта на землю нота ріа льну дію щодо землі відбува ється на підста ві
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- при відчуженні нерухомості нот
а ріусу потрібно под
а а
в ти аз яву про
на явність/відсутність пра в неповнолітніх дітей, недієзда тних, обмежено дієзда тних осіб на
користува ння ма йном, а нота ріус ма є пра во дода тково витребува ти від підприємств, уста нов і
орга ніза цій відомості та документи, необхідні для перевірки відсутності пра в та ких осіб на
користування нерухомістю;
- при посвідченні угод про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріус перевіряє
відсутність податкової застави;
- фа кт смерті фізичної особи і ча с відкриття спа дщини нота ріус перевіряє шляхом
витребува ння від спа дкоємця свідоцтва про смерть а бо з безпосереднього доступу до реєстру
актів цивільного стану.
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

