Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Про оприбуткування готівки у книзі обліку розрахункових операцій
(далі - КОРО) та касовій книзі (згідно листа ДФС від 30.11.2018 р.
№ 5068/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)
Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через
реєстратор розрахункових операцій з використанням операцій "службове
внесення" та "службова вида ча ", якщо та кі внесення чи вида ча не
пов’язані з проведенням розрахункових операцій.
Готівка , що надходить до кас, оприбутковується в день одержання
готівки у повній сумі.
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установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові
розра хунки з оформленням їх ка совими ордера ми і веденням ка сової
книги / за стосува нням РРО та КОРО (у ра зі за стосува ння КОРО без
застосування РРО) є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних
на дходжень у ка совій книзі на підста ві прибуткових ка сових ордерів /
фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).
Враховуючи зазначене, у разі встановлення розбіжності у записах
КОРО та ка совій книзі та ка різниця буде вва жа тись як неоприбуткована
або несвоєчасно оприбуткована готівка.
У ра зі порушення суб’єкта ми підприємницької діяльності норм з регулюва ння обігу
готівки у на ціона льній ва люті до них за стосовуються фіна нсові са нкції у вигляді штра фу: за
неоприбуткува ння (неповне та /а бо несвоєча сне оприбуткува ння) у ка са х готівки - у
п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.
Порядок нарахування пені за наслідками проведення перевірки
(згідно листа ДФС від 03.12.2018 р. № 5082/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)
На ра хува ння пені розпочина ється при на ра хува нні суми грошового зобов’яза ння,
визна ченого контролюючим орга ном за результа та ми пода ткової перевірки, - почина ючи з
першого робочого дня, на ступного за оста ннім днем гра ничного строку спла ти пла тником
податків податкового зобов’язання.
Пла тник пода тків зобов’яза ний са мостійно спла тити суму пода ткового зобов’яза ння,
зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за
оста ннім днем відповідного гра ничного строку передба ченого для пода ння пода ткової
декларації.

Пеня на ра ховується за кожний ка ленда рний день прострочення спла ти грошового
зобов’яза ння, включа ючи день погашення, з розра хунку 120 відсотків річних облікової ста вки
Національного банку України, діючої на кожний такий день.
За конода вством не передба чено відобра ження у пода ткових повідомленнях, які
на дсила ються пла тнику пода тків за на слідка ми перевірки, сум пені, оскільки на момент їх
надіслання (вручення) платникам податків відсутні всі необхідні дані для визначення її суми,
зокрема, дата закінчення нарахування пені.
У відповідних форма х пода ткових повідомлень-рішень, які на дсила ються пла тнику
податків за наслідками перевірки міститься попередження про здійснення, у разі нарахування
грошового зобов’язання контролюючим органом, нарахування пені.
Крім того, функціонує інформаційно-телекомунікаційна система "Електронний кабінет",
яка забезпечує можливість платників податків дізнатися про нарахування пені.
Про особливості застосування електронних платіжних засобів
(згідно листа ДФС від 30.11.2018 р. № 5048/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)
Користува чем електронного пла тіжного за собу може бути юридична а бо фізична особа .
Емітент ма є пра во на да вати фізичним особа м, які не здійснюють підприємницької діяльності,
особисті електронні пла тіжні за соби, а суб'єкта м господа рюва ння - корпора тивні електронні
платіжні засоби.
Об'єктом опода ткува ння фізичної особи - резидента є за га льний місячний (річний)
оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий платником податку як додаткове
бла го. Дода ткові бла га - це кошти, ма теріа льні чи нема теріа льні цінності, послуги, інші види
доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід
не є за робітною пла тою та не пов'яза ний з викона нням обов'язків трудового на йму а бо не є
вина городою за цивільно-пра вовими договора ми (угода ми), укла деними з та ким пла тником
податку.
У ра зі якщо опла та ва ртості прожива ння, проїзду фізичних осіб (пра цівників) під ча с
відрядження здійснюється одною фізичною особою (пра цівником) від імені та за ра хунок
юридичної особи (роботода вця) з використа нням корпора тивної пла тіжної ка ртки, то сума
понесених витрат не вважається додатковим благом працівників, оскільки під час відрядження
ними виконуються обов'язки трудового найму.
Чиоподатковується податком на додану вартість операція із внесення майнових
прав до статутного капіталу?(відповідно до роз’яснень з листа ДФС
№ 5156/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 07.12.2018 р.)
Згідно Пода ткового кодексуУкра їни (да лі – Кодекс) об'єктом опода ткува ння ПДВ є
операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на
митній території України.
Постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у
тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням
суду.
Згідно Кодексу не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у
будь-які форми упра вління та прода жу (пога шення, викупу) за кошти цінних па перів, що
випущені в обіг (емітова ні) суб'єкта ми підприємницької діяльності, На ціона льним ба нком
Укра їни, центра льним орга ном викона вчої вла ди, що реа лізує держа вну фіна нсову політику,
органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні
сертифіка ти, сертифіка ти фонду опера цій з нерухомістю, дерива тиви, а та кож корпора тивні
пра ва , вира жені в інших, ніж цінні па пери, форма х; обміну за зна чених цінних па перів та
корпора тивних пра в, вира жених в інших, ніж цінні па пери, форма х, на інші цінні па пери,
корпора тивні пра ва , вира жені в інших, ніж цінні па пери, форма х; розра хунково-клірингової,
реєстра торської та депозита рної діяльності на ринку цінних па перів, а та кож діяльності з
управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління),

відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають
ліцензуванню відповідно до закону.
Та ким чином, опера ція із внесення грошових пра в вимоги до ста тутного (скла деного)
капіталу товариства в обмін на корпоративні права (частки у статутному фонді) не підпадає під
об'єкт оподаткування ПДВ.
Про плату за землю
Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі (пп.
14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Пода ткового кодексу Укра їни), у яких обов'язок спла ти а бо пра во на
звільнення від його спла ти на ста є з дня виникнення прав вла сності а бо
постійного користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 Кодексу).
Згідно з пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу пла тники єдиного пода тку
звільняються від обов'язку на ра хува ння, спла ти та пода ння пода ткової
звітності з пода тку на ма йно (в ча стині земельного пода тку), крім
земельного пода тку за земельні ділянки, що не використовуються
пла тника ми єдиного пода тку першої - третьої груп для прова дження
господарської діяльності.
Звільнення від спла ти земельного пода тку, передба чене пп. 4 п.
297.1 ст. 297 Кодексу, поширюється за умови використа ння суб’єктом
господа рюва ння земельної ділянки для прова дження господа рської
діяльності. У ра зі на да ння в оренду ча стини будівлі підста вою для
звільнення від сплати земельного податку є цивільно-правова угода, дія
якої поширюється не тільки на частину будівлі, а й на земельну ділянку,
на якій ця будівля розташована, лист ДФС від 29.11.2018 р. № 5020/ІПК/04-36-12-04-21.
Продовжено заборону відчуження сільськогосподарських земель
Верховною Ра дою Укра їни прийнято За кон «Про внесення змін до розділу Х"Перехідні
положення"Земельного кодексу Укра їни щодо продовження за борони відчуження
сільськогосподарських земель».
Законом продовжено дію мораторію на купівлю-продаж і відчуження іншими способами
земельних ділянок сільськогоспода рського призна чення та на внесення пра ва на земельну
частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств «до вступу в силу закону про обіг
земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року ».
Відповідні зміни внесені до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного
кодексу України.
Прикінцевими положеннями Кабінету Міністрів України доручається «до 1 березня 2019
року розробити і внести на розгляд Верховної Ра ди Укра їни проект За кону Укра їни про обіг
земель сільськогосподарського призначення».
Оподаткування доходів нерезидента за операціями з продажу корпоративних прав
Доходи нерезидента у вигляді прибутку від здійснення опера цій з прода жу а бо іншого
відчуження корпоративних прав підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 п.
141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно
від місця здійснення зазначених операцій.
Якщо міжна родним договором, згода на обов'язковість якого на да на Верховною Ра дою
Укра їни, вста новлено інші пра вила , ніж ті, що передба чені Кодексом, за стосовуються пра вила
міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).
Порядок за стосува ння міжна родних договорів Укра їни про уникнення подвійного
опода ткува ння стосовно повного а бо ча сткового звільнення від опода ткува ння доходів
нерезидентів із джерелом їх походження з України встановлено ст. 103 Кодексу.

Згідно з п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (пода тковий а гент) ма є пра во са мостійно
за стосува ти звільнення від опода ткува ння а бо зменшену ста вку пода тку, передба чену
відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий
нерезидент є бенефіціа рним (фа ктичним) отримува чем (вла сником) доходу і є резидентом
країни, з якою укладено міжнародний договір України.
Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або
за стосува ння пониженої ста вки пода тку дозволяється тільки за умови на да ння нерезидентом
особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента.
Відповідно до п. 103.4 ст. 103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення) від
опода ткува ння доходів із джерелом їх походження з Укра їни є пода ння нерезидентом з
ура хува нням особливостей, передба чених п. 103.5 і 103.6 ст. 103 Кодексу, особі (пода тковому
а генту), яка випла чує йому доходи, довідки (а бо її нота ріа льно за свідченої копії), яка
підтверджує, що нерезидент є резидентом кра їни, з якою укла дено міжна родний договір
Укра їни (да лі - довідка ), а та кож інших документів, якщо це передба чено міжна родним
договором України.
Довідка вида ється компетентним (уповнова женим) орга ном відповідної кра їни,
визна ченим міжна родним договором Укра їни, за
формою, за твердженою згідно із
законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена
відповідно до за конода вства Укра їни (п. 103.5 ст. 103 Кодексу), лист ДФС від 30.11.2018 р. N
5039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Оприлюднено пакет проектів постанов валютного регулювання
НБУ оприлюднив проект Положення про за стосува ння за ходів за хисту спрямова них на
протидію кризовим явища м. Це Положення на лежить до семи норма тивно-пра вових а ктів, які
ста нуть основою ва лютного за конода вства після введення в дію Закону України "Про ва люту і
ва лютні опера ції". Положення не за прова джує нових ва лютних
обмежень та передбачає наступне :
● граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту
товарів збільшуються до 365 днів;
● вводиться а втома тизова на
система
е-лімітів на
зміну
індивідуа льним ліцензіям на окремі ва лютні опера ції з перека зу
резидента ми коштів за кордон; ● спрощується ва лютний на гляд за
опера ціями купівлі та перека зу іноземної ва люти до 150 000 грн. в
еквіваленті;
● розширюється перелік доступних ва лютних опера цій клієнтів з
ба нка ми, зокрема , дозволяється проведення ва лютних свопів та
безпоставочних форвардів;
● уможливлюється онла йн купівля фізичними особа ми іноземної
ва люти та ба нківських мета лів в межа х 150 000 грн. в еквіва ленті на
день;
● дозволяється придба ння юридичними особа ми ба нківських мета лів без фізичної
поставки в межах 150 000 грн. в еквіваленті на день;
● дозволяються перекази фізичних осіб за кордон до 150 000 грн. без відкриття рахунку.
Зазначене положення залишає в силі наступні обмеження:
● обмеження репа тріа ції дивідендів за кордон в іноземній ва люті на суму в 7 000 000
Євро на місяць, а репа тріа ції інвестицій (прода ж нелістингових а кцій та корпора тивних
облігацій) - сумою в 5 000 000 Євро на місяць;
● заборонено надання кредитів (позик) в гривні нерезидентам;
● отримання зовнішніх запозичень виключно через один банк;
● купівля ва люти на
міжба нківському ринку для викона ння зобов’яза нь за
зовнішньоекономічними контрактами виключно через один банк і на умовах Т+1;
● заборонено купівлю валюти без зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами чи
за кредитні кошти;

● залишено валютний нагляд за операціями взаємозаліку зобов'язань.
● за лишено вимоги щодо обов’язкового прода жу на дходжень в іноземній ва люті на
користь юридичних осіб у розмірі 50%.
Визна чені в Положенні за ходи будуть ска совува тися відповідно до покра щення
ма кроекономічних умов в Укра їні. На га дуємо, що основу нового ва лютного за конода вства
складатимуть наступні нормативно-правові акти:
● №1: структура валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами;
● №2: порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території
України та за кордон;
● №3: тра нскордонне переміщення готівкової на ціона льної та іноземної ва люти,
банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та
фізичними особами;
● №4: за га льний перелік за ходів за хисту для можливого за стосува ння На ціона льним
ба нком, критерії і порядок їх за прова дження, умови їх подовження та дострокового
припинення;
● №5: перелік за прова джених за ходів за хисту та порядок їх за стосува ння (а нтикризова
постанова, що має тимчасовий характер);
● №6: інші інструменти ста біліза ції грошово-кредитного ринку (резервува ння за
ва лютними опера ціями), а та кож повідомлюва льну систему збору інформа ції про ва лютні
операції;
● №7: порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених НБУ.
За підсумками публічного обговорення остаточна версія всіх семи нормативно-правових
актів, які стануть основою валютного законодавства буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів
до набуття чинності Законом "Про валюту і валютні операції", тобто до 7 січня 2019 року.
Залишено в силі вимогу щодо обов’язкового продажу 50%
валютних надходжень юридичних осіб
Вимогу щодо обов’язкового прода жу на дходжень в іноземній ва люті на користь
юридичних осіб у розмірі 50% продовжено на строк до 6 лютого 2019 року (включно) відповідно
до Постанови Правління НБУ від 13 грудня 2018 року №138 "Про запровадження обов’язкового
продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких
надходжень".
Такий продаж буде здійснюватися без доручення клієнта і виключно наступного робочого
дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
Розширено перелік офшорних зон
Ка бінет Міністрів Укра їни на своєму за сіда нні 27 грудня відніс Триніда д і Тоба го,
На мібію, Гуа м, Па ла у та Америка нське Са моа до переліку офшорних зон, оскільки за зна чені
кра їни не на ла штова ні на співпра цю з пита нь опода ткува ння та не імплементують ста нда рти
ОЕСР. Офіційний документ поки що не оприлюднено.
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