
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Національний банк відтермінував запровадження IBAN 
 

На прохання банківської спільноти Національний банк відтермінував запровадження 
міжнародного номера банківського рахунку IBAN. Старт запровадження IBAN в Україні 
розпочнеться з 5 серпня цього року (раніше планувалося – з 1 квітня 2019 року). Це пов’язано з 
необхідністю забезпечення якісного доопрацювання банками програмного забезпечення систем 
дистанційного обслуговування, якими користуються клієнти. 
 
 

Національний банк планує звузити сферу використання готівки 
 

Зокрема йдеться про: 
· зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів 

господарювання з фізичними особами з 50 000 гривень до 15 000 
гривень (тобто встановлення її у розмірі, що не перевищує 10% від 
суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які 
підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу); 

· обмеження у розмірі до 15 000 гривень уключно готівкових 
розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб’єктів господарювання, 
які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-
правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання; 

· обов’язок суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з 
поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з 
фізичними особами надавати на запит банку (філії, відділення) 
підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові 
розрахунки, та інші документи, що необхідні банку (філії, 
відділенню) для вивчення клієнта (проект постанови Правління 

Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні") 

 
 

Чи вважається порушенням неформування фіскального звітного чеку на 
реєстраторі розрахункових операцій (далі - РРО) та оприбуткуванням при цьому 

готівки у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів? 
 
 

Cуб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та 
оприбуткували готівку в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі 

Конкуруємо інтелектом 
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прибуткових касових ордерів, при цьому не забезпечили щоденний друк на РРО (за 
виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальних звітних чеків, несуть 
відповідальність відповідно до ст. 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(згідно листа  ДФС від 06.02.2019 р. № 427/6/99-99-14-05-01-15/ІПК) 
 
 

Взаємодія між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань і Єдиним державним реєстром судових рішень 
 

20 лютого 2019 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції 
України та Державної судової адміністрації України «Про інформаційну 
взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром 
судових рішень» від 29.01.2019  № 270/5/94.). 

Передбачено, що інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно 
за допомогою прикладних програмних інтерфейсів й автоматизованим 
способом із застосуванням засобів технічного та криптографічного 
захисту інформації з дотриманням вимог Закону України «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

 
 

 
 

Для ІТ-підприємців пропонується запровадити окрему групу єдиного податку 
 

До Верховно Ради України внесено проект Закону України № 10094 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних індустрій в Україні)».  

У Проекті Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України та Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», якими  пропонується: 

В Податковому кодексі України передбачити п’яту групу, до якої буде віднесено лише 
фізичних осіб-підприємців, які надають послуги у сфері інформаційних технологій, а 
саме: видання комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення (класи 58.21, 58.29 КВЕД 
ДК 009:2010), комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаної з ними діяльності 
(розділ 62�КВЕД ДК 009:2010), оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 
пов'язаної з ними діяльності (клас 63.11 КВЕД ДК 009:2010), веб-порталів (клас 63.12 КВЕД ДК 
009:2010).  

Умовами, за якими зазначені ФОП будуть віднесені до п’ятої групи є те, що вонине 
використовуватимуть працю найманих осіб,  а обсяг їх доходу протягом календарного року не 
перевищуватиме 7 500 000 гривень.  

Крім того,  ФОП 5  групи під час надання зазначених послуг у сфері інформаційних 
технологій матимуть можливість на платній або безоплатній основі користуватися технічними 
та/або програмними засобами, інформаційними системами й будь-якими іншими засобами 
виробництва (у тому числі приміщеннями), що належать іншим фізичним особам - 
підприємцям або юридичним особам, не укладаючи з ними трудового договору. 

Ставка єдиного податку для платників п’ятої групи у розмірі: 
- 5 % доходу з 1 січня 2020 року,  
- 6 % доходу з 1 січня 2021 року,  
- 7% доходу з 1 січня 2022 року,    
- 8% доходу з 1 січня 2023 року,  
- 9% доходу з 1 січня 2024 року та  
- 10 % доходу з 1 січня 2025 року. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65564


 
15 % : 
- до суми обсягу доходу, який протягом календарного року перевищуватиме 7 500 000 

гривень; 
- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж дозволений 

ПКУ; 
- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати 

спрощену систему оподаткування. 
У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» планується передбачити норму, за якою єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування для платників п’ятої групи з 2020 року 
становитиме подвійний розмір мінімального страхового внеску. 
 
 

Оподаткування виплат нерезидентам за виробництво та розповсюдження реклами 
 

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження 
реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за 
власний рахунок, звільнення (зменшення) суми такого податку чинним законодавством не 
передбачено. 

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного 
оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів 
нерезидентів із джерелом їх походження з України встановлено ст. 103 ПКУ. 

Податковий агент має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або 
зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час 
виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) 
отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір 
України. 

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування 
пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, 
процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається 
особа, що має право на отримання таких доходів. 

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути 
юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має праве на отримання доходу, але є 
агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо 
такого доходу. 

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх 
походження з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому 
доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є 
резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, 
якщо це передбачено міжнародним договором України (п.  103.4  ст.  103  Кодексу),  ІПК ДФС від 
20.02.2019 р. № 642/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
 
 

Оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку в разі поділу майна подружжя 
 

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться 
платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування 
інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого 
платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити 
загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), 
отриманий протягом такого звітного року. 

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим 
платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової 
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різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених 
витрат на придбання такого активу.   

Платники податку зобов'язані отримувати та зберігати протягом строку давності, 
встановленого Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких 
визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку. 

У якості підтвердження фактично понесених витрат на придбання права власності на 
частку у статутному капіталі товариства, крім договору поділу майна подружжя, має бути 
документ, що підтверджує фактично сплачені кошти на придбання інвестиційного активу (лист 
ДФС від 20.02.2019 р. № 644/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК) 
 
 

Чергові валютні послаблення НБУ 
 

7 лютого, разом із Законом України "Про валюту і валютні операції", були введені в дію 
чергові валютні послаблення для бізнесу, серед яких, зокрема: 

●      дозвіл на репатріацію дивідендів в іноземній валюті за 2018 
рік (операції здійснюватимуться в межах загального ліміту на 
повернення дивідендів, нарахованих за періоди до 2018 року включно, у 
межах 7 000 000 євро на місяць); 

●      скасовано вимогу щодо попереднього резервування коштів у 
гривні для подальшої купівлі валюти (режим Т+1); 

●      знижено норми обов'язкового продажу валютних надходжень - 
з 50% до 30%, починаючи з 1 березня. 

 Населенню дозволено проводити операції з онлайн-купівлі 
іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 000 грн. не в 
операційний, а в календарний день (тобто онлайн-купівля валюти через 
інтернет-банкінги та мобільні додатки доступна у режимі 24/7). 

 Спрощено окремі вимоги щодо здійснення валютного нагляду 
банками, зокрема, скасована вимога щодо складання письмового 
висновку як за кожною операцією, так і за договором.  Також скорочено 

перелік індикаторів сумнівних операцій під час здійснення валютного нагляду. Відтепер, 
фінансова допомога, за рахунок якої здійснюється операція, не вважатиметься окремим 
індикатором, а аналізуватиметься фінансовими установами в рамках заходів щодо встановлення 
джерел походження коштів клієнта. 

 Разом з тим, уточнено, що перерахування валюти за кордон юридичними особами для 
розміщення на депозитних рахунках (в межах ліміту 2 000 000  євро на рік) можливо лише за 
рахунок власної, а не купленої іноземної валюти. 

 Окрім того, НБУ заборонив бізнесу та населенню переказувати кошти з метою надання 
кредитів, здійснення інвестицій або розміщення на банківських рахунках у державу-
агресор/державу-окупант, офшорні зони та країни, що не виконують/не належно виконують 
рекомендації FATF.  
 
 

Уточнено порядок розкриття банківської таємниці 
 

Постановою Правління НБУ від 01 лютого 2019 року № 27 "Про внесення зміни до Правил 
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" було визначено вимоги 
до запиту державних органів на отримання інформації, яка містить банківську таємницю.  
 
 

Відмінено Декларацію про валютні цінності 
 

Оскільки Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII, 
який вступив в дію з 7 лютого поточного року, не містить вимог щодо декларування наявних у 



резидентів валютних цінностей та майна, яке знаходяться за межами України, суб'єктами 
господарювання України незалежно від форм власності та обраної системи 
оподаткування, декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту 
України і знаходяться за її межами, за звітні періоди, починаючи з 1 кварталу 2019 р.,  відтепер 
не подається. 

Останнім періодом, за який необхідно було подавати Декларацію, є 2018 р. (станом на 
01.01.2019 р.). 
 
 

Ратифіковано конвенцію MLI з оподаткування 
 

27 лютого Верховна рада України схвалила президентський законопроект №0216 
про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, що стосуються угод про 
оподаткування, з метою протидії розмивання бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.   

Багатостороння конвенція містить положення, які обов’язкові для виконання кожною 
державою, яка її підписала, та містить перелік факультативних норм, застосування яких буде 
залежати від рішення кожної з держав.  

До положень, які є обов’язковим для застосування всіма державами, які підписали 
Багатосторонню конвенцію, належать, зокрема, обмеження можливості застосування пільгових 
положень угод та встановлення можливості платника податків самостійно ініціювати процедуру 
взаємного узгодження. 

Положення надає можливість особі подати заяву до компетентного органу будь-якої з 
Договірних Держав та встановлює строк подання заяви (протягом трьох років після 
встановлення факту оподаткування, яке не відповідає положенням угоди). Також встановлено, 
що досягнута домовленість буде виконуватись незалежно від будь-яких строків, передбачених 
національним законодавством Договірних Держав. 

 
 

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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