
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Про обмеження розрахунків готівкою при виплаті дивідендів 
 

(зідно з листом Головного управління ДФС у м. Києві від 31.08.2018 р. № 3802/ІПК/26-15-
13-09-15) 

Готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання 
і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, 
надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 

Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки 
готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними 
документами: 

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно; 
2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) 

гривень уключно. 
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки 

або небанківські фінансові установи, які в установленому 
законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на 
поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для 
подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та 
фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Таким чином, підприємство має право проводити розрахунки протягом одного дня на 
виплату дивідендів з однією фізичною особою у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень 
уключно. 

 
Прийнято Закон «МаскиШоуСтоп-2» 

 
18 вересня депутати прийняли Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального 
провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового 
розслідування», який отримав назву «МаскиШоуСтоп 2». 

Закон є логічним продовженням Закону № 2213 «МаскіШоуСтоп 1». Він вдосконалює ряд 
питань, зокрема, Закон покликаний забезпечити персональну відповідальність правоохоронців. 

У Законі прописаний наступний порядок притягнення до кримінальної відповідальності: 
- скарга на дії / бездіяльність слідчого або прокурора; 
- рішення суду про задоволення скарги (в ньому вказується обов'язковість службового 

розслідування); 
- службове розслідування; 

Конкуруємо інтелектом 



- матеріальне або дисциплінарне стягнення. 
Підставою для залучення правоохоронця до кримінальної відповідальності має бути 

рішення суду. 
 

Оподаткування доходу у вигляді витрат, які компенсуються 
юридичною особою на підставі рішення суду 

 
Згідно зі ст.  133  глави 8  Цивільного процесуального кодексу 

України судові витрати складаються з судового збору та витрат, 
пов'язаних з розглядом справи. 

Якщо юридичною особою на підставі рішення суду 
відшкодовуються платнику податку - фізичній особі судові витрати 
(судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи), то сума таких 
витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується податком 
на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах  
(лист ДФС від 14.09.2018 р. № 4031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). 

 
 

Спрощено митні процедури за допомогою «єдиного вікна» 
 
Відповідний Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо запровадження механізму" єдиного вікна "та оптимізації здійснення 
контрольних процедур при переміщенні товарів через митну територію України" (проект № 
7010) прийнято Верховною радою України. 

Закон покращує умови ведення зовнішньоекономічної діяльності, скорочує час для 
експортно-імпортних операцій. 

Для взаємодії між декларантами та митними органами пропонується використовувати 
єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». 

Передбачено скасування необґрунтованих перешкод для експорту українських товарів, а 
також  скорочення кількості контрольних органів на кордоні. 

Посадові особи митних органів перевіряють дозвільні документи,  рівень радіоактивного 
забруднення транспортних засобів та вантажів, що ввозяться на митну територію України, які на 
сьогоднішній день перевіряються посадовими особами Держекоінспекції. 

Також відмінено санітарно-епідеміологічний контроль товарів, переміщуваних через 
митну територію, а санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється на митній території після 
митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України. 

 
 

Детінізація трудових відносин 
 
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 5 вересня 

2018 р. N 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері 
зайнятості населення» затвердив низку заходів спрямованих на 
посилення контролю в сфері трудових відносин. 

Зазначеним розпорядженням зобов’язано Державну службу з 
питань праці, Державну фіскальну службу, Пенсійний фонд України, 
Національну поліцію та інші центральні органи виконавчої влади за 
участю органів місцевого самоврядування починаючи з 5 жовтня 2018 р. 
провести  комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та 
доходів населення, а до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз'яснювальну 
кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи 
найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. 

Відповідно до розпорядження, відтепер Державна фіскальна 



служба, Пенсійний фонд України, Національна поліція, інші центральні органи виконавчої 
влади подають щомісяця до 10 числа Державній службі з питань праці інформацію про 
проведену роботу для її узагальнення та подання до 15 числа Міністерством соціальної політики 
Кабінетові Міністрів України. 

Окрім того,  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зобов‘язали 
переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення 
контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками. 

 
Змінено процедуру допуску цінних паперів до торгів на біржі 

 
Відповідно до змін до Положення про функціонування фондових бірж, які затверджені 

рішенням НКЦПФР від 3 серпня 2018 року № 546 і вступили в силу 25 вересня Фондовим біржам 
надали можливість поділу торгового дня на передсесійний період і післясесійний період, тобто 
торговий день розподілено на відповідні періоди і торгові сесії для подання відповідних заявок. 

Власники цінних паперів великих підприємств і публічних акціонерних товариств, 
відтепер, отримали право за власною ініціативою включити цінні папери в біржовий список 
шляхом надання відповідної пропозиції, але за умови, що сумарна вартість пакета цінних 
паперів, який запропонований до продажу, становитиме не менше 5 000 000 грн. 

При отриманні заявки на допуск до торгівлі інших цінних паперів або акцій фондова 
біржа надсилатиме відповідному емітенту інформацію про: 

- отриманні пропозиції про включення цінних паперів емітента до біржового списку; 
- наслідки включення цінних паперів до біржового списку, а саме віднесення емітента 

цінних паперів до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес; 
- необхідності отримання від емітента письмової згоди / незгоди на включення його 

цінних паперів до біржового списку. 
Допуск цінних паперів іноземних емітентів до торгів може здійснюватися виключно у 

разі допуску таких цінних паперів до обігу на території України. Порядок внесення таких 
цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру встановлюється правилами фондової 
біржі. 

НКЦБФР також спростила вимоги до лістингу шляхом скасування норми про розподіл 
біржового реєстру на два рівня лістингу та встановленням вимог про внесення цінних паперів 
до біржового реєстру. 

 
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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