
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Податкова амністія 
 

2 вересня 2019 у Верховній раді України зареєстровано проект Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 
застосування спеціального декларування за порушення фізичними 
особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 
2018 року» № 1232. 

Зазначений законопроект передбачає запровадження Спеціального 
декларування, відповідно до якого може бути застосовано режим 
звільнення платників податків від юридичної відповідальності за 
порушення податкового законодавства та іншого законодавства, що мали 
місце впродовж будь-якого одного або декількох податкових періодів до 
31 грудня 2018 року включно, за умови подальшої сплати податкових 
зобов’язань, в порядку, строки і розмірах, встановлених цим законом. 

Законопроект передбачає застосування таких ставків податків: 
- 5 % - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, 

цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти 
інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів; 

- 10 %  - для усіх інших майнових прав; 
- 2, 5 % - для активів, за рахунок яких відбулося придбання декларантом облігацій 

внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України. 
 

Поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні 
 
Верховна Рада України 20 вересня прийняла Закон щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні. 
Основні положення закону передбачають: 
У сфері захисту прав акціонерів: 
- відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за 

збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на 
вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами; 

- вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства виключно загальними 
зборами акціонерів; 

- обов'язкова пропозиція викуп акціонерами, які придбавають 50 % акцій товариства; 
- розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю. 
У сфері забезпечення виконання договірних зобов'язань: 

Конкуруємо інтелектом 
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- зобов'язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність 
майна - об'єкта забезпечення; 

- кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об'єкт 
забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов'язань; 

- об'єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому 
порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на 
майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення 
стягнення на майно на кілька років); 

- статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об'єкт 
забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов'язання; 

У сфері будівництва скасовується сплата пайового внеску у розвиток інфраструктури 
населеного пункту. 

У сфері договорів застави земельних ділянок скасовується експертна грошова оцінка 
земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу. 

 
Чергові валютні послаблення 

 
З 10 вересня 2019 року  скасовано  щомісячний ліміт у сумі 5 000 000 євро на репатріацію 

коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав, а також коштів, отриманих унаслідок 
зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземними 
інвесторами. 

НБУ також розширив перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками 
нерезидентів. Зокрема, на поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів дозволено зарахування 
коштів в гривнях, отриманих в якості дивідендів, процентних доходів за цінними паперами та 
інших доходів за об’єктами прав власності в Україні, що не пов’язані з їх відчуженням, 
продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу. 

При цьому уточнено, що чинний е-ліміт у 2 млн євро/рік для інвестицій юридичних осіб-
резидентів за кордон поширюється також на придбання цінних паперів іноземних емітентів та 
облігацій зовнішньої державної позики України. 

 
Знижено облікову ставку НБУ 

 
Правління Національного банку з 6 вересня 2019 року знизило облікову ставку до 16,5% 

річних відповідно до Рішення Правління НБУ від 5 вересня 2019 року № 645-рш "Про розмір 
облікової ставки". 

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної 
політики відбудеться 24 жовтня 2019 року. 

 
Самозайнята особа, зареєстрована як ФОП, не платить ЄСВ 

 
Верховний Суд розглянув зразкову справу щодо сплати єдиного 

соціального внеску самозайнятою особою, одночасно зареєстрованою як 
ФОП, справа № 520/3939/19. 

Фізична особа є самозайнятою особою (судовим експертом) і 
одночасно зареєстрований як фізична особа - підприємець і перебуває на 
спрощеній системі оподаткування.  

Верховний Суд скасував вимогу фіскального органу про сплату 
боргу (недоїмки по ЄСВ), оскільки податкове законодавства не допускає 
подвійного взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну 
діяльність, якщо особа уже перебуває на обліку як самозайнята. 

Зразкове рішення буде стосуватися всіх самозайнятих осіб в межах 
здійснення незалежної професійної діяльності (наукової, літературній, 
артистичній, художній, освітній, викладацької, медичної практики, 
адвокатською, нотаріальною практик, релігійною (місіонерською) 



діяльності). 
 
 

Оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) 
 
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 1210 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 
логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Законопроектом пропонується 
внесення таких змін до ПКУ: 

- запровадження оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) на 
рівні контролюючої особи — фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої 
компанії. 

Прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу 
контролюючої особи у разі додержання таких умов: 

а) між Україною та іноземною юрисдикцію місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний 
договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією, та 

б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), 
затвердженого Кабміном відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, та 

в) виконується будь-яка з таких умов: 
КІК фактично сплачує податок на прибуток підприємств за ефективною ставкою, що є не 

меншою за ставку податку на прибуток підприємств в Україні або є меншою за таку ставку не 
більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або 

частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 % загальної суми доходів КІК із всіх 
джерел. 

Контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про КІК до контролюючого органу 
одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) за 
відповідний календарний рік. 

 
 

Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності 
 
Набув чинності  ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019. 

Виключено статтю 205 КК України (фіктивне підприємництво), 
якою визнавалося кримінально караним створення або придбання 
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою 
прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо 
яких існує заборона. 

Крім того,  внесено зміни до ст.  212  ККУ (ухилення від сплати 
податків). У зв’язку з цим підприємці, що вчасно не сплатили податки в 
розмірі до 2 881 500 грн. не будуть піддані кримінальному 
переслідуванню. 

 
 

Прийнято два закони щодо застосування РРО 
 
Прийнято закон «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг та закон «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг». 

Закони передбачають: 
- введення програмних РРО, що надають суб'єкту господарювання право вибирати 

класичний або програмний РРО в залежності від його потреб; 



- спрощення процедури реєстрації РРО - проведення її засобами Електронного кабінету; 
- збільшення штрафів за порушення пов'язані із застосуванням РРО; 
- можливість не реєструвати і не зберігати книги обліку розрахункових операцій та 

розрахункові книжки; 
- поступове звуження кола платників єдиного податку, які можуть не застосовувати РРО. 
Закони набудуть чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем їх опублікування. 
 
 

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 

mailto:office@dmp.com.ua
http://www.dmp.com.ua/

