
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Cпрощено відкриття представництва іноземних компаній 
 
КМУ ухвалив постанову «Про деякі питання реєстрації 

представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні», 
відповідно до якої полегшується процедура відкриття іноземними 
компаніями представництва на території України.  

Плату за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта 
господарювання в Україні,  відповідно до постанови,  знижено  з 2500  
доларів США до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1921 
грн. у 2019. Окрім того, строк реєстрації представництва скорочено з 60 до 
20 робочих днів.  

Для іноземних суб’єктів господарської діяльності, які є 
резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні 
коштуватиме 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 
триватиме до 60 робочих днів з дня подання документів. 

 
 

Знижено облікову ставку НБУ 
 
З 25 жовтня 2019 року знижено  облікову ставку НБУ до 15,5% річних. Зниження облікової 

ставки було ухвалене Рішенням Правління Національного банку України від 24 жовтня 2019 
року № 797-рш "Про розмір облікової ставки". 

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної 
політики відбудеться 12 грудня 2019 року.  

 
 

Чергові  валютні послаблення 
 
Чергові послаблення валютного регулювання були затверджені Постановою Правління 

НБУ №125 від 29 жовтня 2019 року “Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” та наберуть чинності 5 
листопада. 

Відповідно до постанови скасовано обмеження на купівлю іноземної валюти та 
банківських металів фізични особами в еквіваленті 150 000 грн. на день через касу банку, 
фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Окрім того, відмінено вимогу щодо 
подання фізичними особами до банків документів, що підтверджують підстави для проведення 
операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти. 

 

Конкуруємо інтелектом 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_29102019_125
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_29102019_125
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_29102019_125


Україна ратифікувала зміни щодо усунення подвійного оподаткування 
з Великобританією, Кіпром та Малайзією 

 
Про ратифікацію з Кіпром 
ВР ратифікувала угоду з Кіпром про уникнення подвійного 

оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків 
на доходи. 

Про ратифікацію з Малайзією 
Парламент в цілому ухвалив законопроєкт №0002 "Про 

ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про 
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї".  

Про ратифікацію з Великобританією 
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №0006 про 

внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого 
Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного 
оподаткування та запобігання ухиляння від сплати податків.  

 
 

Парламент ратифікував угоду України з США щодо 
поліпшення податкових правил 

 
Верховна Рада прийняла Закон про ратифікацію угоди між урядом України та урядом 

Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування 
положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).  

Проект Закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для 
набрання чинності Угодою між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для 
поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про 
податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA). 

Проектом Закону передбачено внесення змін до: 
- Закону «Про банки і банківську діяльність» в частині порядку розкриття банківської 

таємниці; 
  -  Закону «Про депозитарну систему України»  в частині доступу до інформації,  що 

міститься у системі депозитарного обліку. 
Проектом Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу в частині 

визначення понять: 
-підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; 
-особливості подання звітності за підзвітними рахунками; 
-збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових 

агентів; 
-накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними 

відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу 
чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку 
подання звіту про підзвітні рахунки) ( законопроект №0001). 

 
 

Проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік 
 
Законопроектом пропонується змінити ставки податку для доходів у вигляді дивідендів 

по акціях і корпоративних прав, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток 
підприємств до рівня базової ставки ПДФО 

 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0001&skl=10


Запропоновано ряд законодавчих ініціатив: 
- надання органам місцевого самоврядування автоматизованого доступу до реєстрів і баз 

даних, необхідних для здійснення контролю за адмініструванням та сплатою місцевих податків і 
зборів; 

- скасувати звільнення платників єдиного податку від сплати земельного податку; 
- скасувати пільгову ставка плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним 

підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин; 
- врегульовати правовий статус криптовалюта та оподаткування відповідних операцій (№ 

2000 від 15.09.2019 р). 
 
 

Ліцензування оптової торгівлі пальним і зберігання пального 
 
Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право зберігання пального на місце 

(територію), що використовується для зберігання пального. Споруди та/або обладнання, та/або 
ємності, що використовуються для зберігання пального можуть використовуватися суб'єктом 
господарювання як на праві власності, так і користування. Законодавством не встановлено 
вимог щодо місткості та розміщення обладнання та/або ємностей, що використовуються для 
такого зберігання. 

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що 
використовуються суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для 
власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, 
бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі. 

Також суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на 
право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним 
чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії. 

Інших виключень щодо отримання суб'єктами господарювання ліцензій на право 
зберігання пального норми Закону N 481 не містять (лист ДФС від 30.05.2019 р. № 2471/6/99-99-
12-01-01-15/ІПК). 

 
 

Безповоротна фіндопомога: фінрезультат не коригується 
 
Безповоротна фінансова допомога — це, зокрема, сума коштів, передана платнику 

податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення 
таких договорів. 

Положеннями Податкового кодексу України не передбачено коригування фінансового 
результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому 
платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 
відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу. Такі 
операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Щодо застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій 
з надання безповоротної фінансової допомоги з метою оподаткування податком на прибуток, 
то Кодексом з метою оподаткування податком на прибуток не передбачено застосування ознаки 
розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової 
допомоги іншим платникам податку на прибуток на загальних підставах (Індивідуальна 
податкова консультація від 30.09.2019 р. № 475/6/99-00-07-02-02-15/ІПК). 

 
 
 
 
 
 
 



Закони про застосування РРО та кешбек офіційно опубліковано 
 
Закони було опубліковано  19 жовтня.  
Закон про РРО (№ 128-IX) та закон про внесення змін до 

Податкового кодексу України (№ 129-IX) наберуть чинності через шість 
місяців з дня опублікування. Певні положення набирають чинності з дня, 
наступного за днем опублікування Закону, а деякі - з конкретних дат. 

Закони передбачають: 
- запровадження програмних РРО 
- спрощення процедури реєстрації РРО 
- підвищення відповідальності за порушення встановленого 

порядку проведення розрахункових операцій 
- поступове збільшення кола суб’єктів господарювання, що 

зобов’язані використовувати РРО. 
- кешбек за виявлене порушення здійснення розрахункових 

операцій. 
 
 
 

Підприємці зможуть працювати як єдинники з дня реєстрації 
 
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону №  № 2209. 
Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що дозволить 

підприємцям реєструватися платником єдиного податку 1 та 2 груп з дня державної реєстрації 
підприємця. 

 
 

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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