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ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних
новин законодавства для бізнесу
Самозайняті особи можуть не використовувати РРО
Державна податкова служба України видала інформаційний лист № 3
від 12 лютого 2020 року, в якому вказала, що самозайняті особи можуть не
використовувати програмний РРО.
Айтішники, юристи, консультанти, інші самозайняті особи, зокрема і
ті, хто пра цює на третій групі спрощеної системи опода ткува ння, не
повинні застосовувати РРО у разі:
- якщо їх клієнти розра ховуються з ними виключно в безготівковій
формі без за стосува ння пла тіжних ка рт і перера ховують їм кошти на
поточний рахунок банківським переказом;
Антон Просвіряков

- якщо клієнт в ка сі ба нку вносить готівку для пода льшого її
зарахування на поточний рахунок продавця.
ФОП може використовувати кошти на бізнес-рахунку
для власних потреб за однієї умови
У за га льнодоступному інформа ційно-довідковому ресурсі "ЗІР" Держа вна пода ткова
служба України роз'яснила, що ФОП має право вільно користуватися коштами з такого рахунку за
умови спла ти всіх пода тків, зборів та інших пла тежів. Відповідно до ст. 44 Господа рського
кодексу - підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що
за лиша ється у підприємця після спла ти пода тків, зборів та інших пла тежів, передба чених
законом.
Нацбанк знизив з 31 січня облікову ставку до 11%
Зниження облікової ставки прийнято рішенням Правління НБУ від 30 січня 2020 року №
76-рш "Про розмір облікової ставки".

Договір позики без згоди другого з подружжя
Верховний Суд зазначив, що для укладення договору позики (за яким
позича льником виступа є один з подружжя) отрима ння згоди другого з
подружжя не потрібно, оскільки ця угода не стосується спільного майна
подружжя. Той Із подружжя, хто укла дає договір позики (позича є кошти),
розпоряджа ється спільним ма йном подружжя, він ста є уча сником
зобов'яза льних пра вовідносин (поста нова по спра ві № 133/3928/14-ц ВС
27.11.2019).

Оксана Тропець

Набули чинності зміни до процесуальних кодексів щодо розгляду справ
8 лютого 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського
процесуа льного кодексу Укра їни, Цивільного процесуа льного кодексу Укра їни, Кодексу
адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ».
Законом визначено підстави для касаційного оскарження рішення суду першої інстанції
та поста нови суду а пеляційної інста нції, спрощується порядок розгляду відводів судді у ра зі
подання такого відводу напередодні або в день засідання.
Та кож змінено види за безпечення позову, зокрема , за бороняється вжиття за ходів
за безпечення позову, які ма ють своїм на слідком припинення, відкла дення чи зупинення
конкурсу, а укціону, торгів, тендера чи інших публічних процедур, які проводяться від імені
держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або
за уча стю призна ченого держа вним орга ном суб'єкта у скла ді комісії, що проводить конкурс,
аукціон, торги, тендер чи іншу публічну процедуру.
Підвищено вартісний поріг для основних засобів
16 січня Верховна Ра да Укра їни прийняла за конопроекти № 1210, 1209-1, які вносять
зміни стосовно оподаткування.
Зокрема, збільшено вартісний поріг основних засобів з 6 000 грндо 20 000 грн. (підпункт
14.1.138 Податкового кодексу України).
Після на буття чинності вка за них змін, якщо ва ртість ма теріа льних а ктивів не буде
перевищува ти 20 000 грн, то у пода тковому обліку вони не будуть вва жа тись основними
засобами.
Відповідні зміни набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.
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