Конкуруємо інтелектом

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
З квітня 2020 року встановлено обов’язок оновлювати
інформацію про бенефіціарів
06.12.2019 був прийнятий За кон «Про за побіга ння та протидію
лега ліза ції (відмива нню) доходів, одержа них злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», який, зокрема , вста новлює обов’язок оновлюва ти інформа цію
про бенефіціарів юридичних осіб. Закон набирає чинності 28.04.2020 р.
Закон передбачає наступні зміни.
1. Юридичні особи, за реєстрова ні до на бра ння чинності За коном,
повинні пода ти держа вному реєстра тору інформа цію про бенефіціа ра та
структуру вла сності протягом трьох місяців з дня на бра ння чинності
норма тивно-пра вовим а ктом, яким буде за тверджена форма та зміст
структури власності.
Антон Просвіряков
Інформація про кінцевого бенефіціара повинна містити:
прізвище, ім’я, по ба тькові, да ту на родження, кра їну грома дянства , серію та номер
па спорта грома дянина Укра їни а бо па спортного документа іноземця, місце прожива ння,
реєстра ційний номер облікової ка ртки пла тника пода тків (за на явності), а та кож повне
найменування та ідентифікаційний код (для резидента ) засновника юридичної особи, в якому
ця особа є бенефіціаром, характер та міру бенефіціарного володіння.
2. При держа вній реєстра ції юридичної особи та при проведенні держа вної реєстра ції
змін до відомостей про юридичну особу необхідно розкрива ти інформа цію про бенефіціа рів
шляхом подання державному реєстратору наступних документів:
- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
- витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо,
що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження;
- нотаріально засвідчена копію документа, що посвідчує особу, яка є бенефіціаром.
Юридичні особи повинні щорічно, протягом 14 ка ленда рних днів, почина ючи з
наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати вищевказані документи
та відповідну заяву для підтвердження відомостей про бенефіціарів.
3. Юридичні особи зобов’яза ні підтримува ти інформа цію про бенефіціа ра та структуру
власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни
протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи,
що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі вла сності та інформа ції про бенефіціа ра
відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких

змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі.
Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про бенефіціара
а бо про його відсутність, а бо документів для підтвердження відомостей про бенефіціа ра тягнуть за собою на кла дення штра фу на керівника юридичної особи а бо особу, уповнова жену
діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

Збільшено ліміти для єдинників
Верховна Рада прийняла законопроект №1210 про внесення змін до Податкового кодексу
України, який серед іншого передбачає збільшення річних лімітів доходу в рік для єдинників 13-ї груп, у рамках яких можливе застосування спрощеної системи оподаткування, а саме:
- для 1-ї групи - з 300 тис. до 1 млн. грн.;
- для 2-ї групи - з 1,5 млн до 5 млн. грн.;
- для 3-ї групи - з 5 млн до 7 млн. грн.

Орган, що буде контролювати азартні ігри в Україні
16 січня Верховна Ра да прийняла за основу проект За кону № 2285-д про держа вне
регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор.
За конопроектом передба ча ється, що регулюва ння в сфері а за ртних ігор здійснюється
спеціа льним орга ном - Комісією з розвитку і регулюва ння а за ртних ігор, підпорядкова ної
Кабінету Міністрів. До компетенції Комісії належить ліцензування організаторів азартних ігор,
ведення відповідних реєстрів, вста новлення вимог щодо сертифіка ції відповідного гра льного
обладнання.
За конопроектом вводиться система онла йн моніторингу, яка дозволить здійснюва ти
держа вний контроль за діяльністю орга ніза торів а за ртних ігор шляхом отрима ння да них від
грального обладнання організаторів азартних ігор, підключених до єдиної системи.

Учасника не можна виключити з ТОВ за рішенням суду
Уча сник ТОВ може бути виключений з това риства за рішенням за га льних зборів його
уча сників на підста ва х, прямо передба чених за коном. У цьому переліку нема є судового
рішення, яке набрало законної сили.
Відповідне положення міститься в поста нові Верховного Суду від 16 січня 2020 року №
905/859/19.
Та кож Верховний суд звернув ува гу на те, що в ч. 5 ст. 17 За кону "Про держа вну
реєстра цію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та грома дських формува нь"
передба чений перелік документів, які пода ються для держа вної реєстра ції змін до відомостей
про розмір ста тутного ка піта лу, розміра х ча сток у ста тутному ка піта лі а бо скла ді уча сників
ТОВ/ТДВ. У цьому переліку немає судового рішення, яке набрало законної сили, про виключення
учасника з товариства.

Межі повноважень інспекторів праці
Мінекономіки на да ло роз'яснення щодо оновленого Порядку
здійснення держа вного контролю за додержа нням за конода вства про
працю.
З 31 грудня 2019 року інспектори праці мають проводити планові та
поза пла нові за ходи держа вного на гляду (контролю) з усіх пита нь
дотрима ння за конода вства
про пра цю, крім пита нь виявлення
неоформлених пра цівників, з ура хува нням всіх вимог щодо пла нува ння
та ких за ходів, повідомлення суб'єктів господа рюва ння про їх проведення,
передбачених законом підстав їх ініціювання та проведення, використання
виключно уніфікованих форм актів тощо.
Любов Скварко

інспектува ння, та
інспектора.

У Порядку виключено та ку форму контролю, як невиїзне
можливість продовжува ти строки проведення відвідува нь за рішенням

Мінекономіки стверджує, що це суттєво зменшує кількість підстав для проведення
перевірок, можливості для зловживань з боку інспекторів і розширює права підприємців.
Перевірки здійснюватимуть відповідно до вимог Закону "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Що стосується перевірок з пита нь виявлення неоформлених трудових відносин, то вони
відбуватимуться у формі інспекційних відвідувань, що є позаплановими заходами державного
нагляду (контролю), що здійснюються без завчасного попередження.

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас:
02098, м. Київ
Вул. Дніпровська набережна, 3
Тел.: +38 (044) 294 28 68
Моб.: +38 (067) 503 01 41
office@dmp.com.ua
www.dmp.com.ua

