
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Спрощення вимог до документів з валютних операцій 
 

Постановою НБУ від 10.10.2017   № 102  «Про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів Національного банку України» у 
зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами-підприємцями"  внесено зміни до ряду 
нормативних актів НБУ, відповідно до яких вже не вимагається 
використовувати печатки. 

Також, внесено зміни до порядку видачі ліцензій на здійснення 
інвестицій за кордон і відтепер копії документів, що подаються 
заявником для отримання ліцензії,  не потребують нотаріального 
засвідчення, вони засвідчуються лише підписом заявника 
(уповноваженої ним особи). 

Відповідні зміни також були внесені до  Положення про 
застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого 
постановою НБУ від 11 квітня 2000 року N 135, яке відтепер передбачає 

наявність відбитку печатки лише на відповідних документах  органу, уповноваженого 
здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю та Уповноваженого органу, який 
здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. 
 

Чергове пом‘якшення валютних обмежень 
 

Постановою Правління НБУ від 10 жовтня 2017 року № 101 "Про внесення змін до 
постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410", яке набуло 
чинності 12 жовтня 2017 року, дозволено здійснювати на підставі індивідуальної ліцензії НБУ 
купівлю та перерахування іноземної валюти для розміщення за межами України гарантійного 
депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем як банкам, так і небанківським 
фінансовим установам.  

Окрім того, розширено перелік виключень із заборони дострокового погашення кредитів, 
позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Відтепер під такі 
виключення підпадають всі види платежів за цими договорами, а саме:  платежі за основною 
сумою договору, проценти та інші платежі, установлені договором. 
 

Скасовано вимогу надавати скан-копії документів для аналізу фінансових операцій 
 

Постановою НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України" № 98 від 03 жовтня 2017 року скасовано вимогу до банків щодо 

Конкуруємо інтелектом 
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надання скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій 
своїх клієнтів, а саме: 

• виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, 
крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для 
аналізу попиту); 

• висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих 
банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх 
учасників. 
 

Відмінена спрощена ідентифікація 
 

НБУ своєю постановою від 03.10.2017  № 99 «Про внесення змін до Положення про 
здійснення банками фінансового моніторингу» скасував процедуру спрощеної ідентифікації. 
Відтепер ідентифікація всіх клієнтів здійснюється в загальному порядку. 
 
 

Зміни і доповнення до бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні 
 

З 1 січня 2018 року набирає чинності Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» щодо вдосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 
2164-VIII , за винятком окремих норм щодо оприлюднення фінзвітності, 
які набирають чинності з 1 січня 2019 року. 

Передбачається подання звіту про платежі на користь держави, 
звіту про управління. 

Також з’явиться поняття «підприємства, що становлять суспільний 
інтерес», до яких належатимуть підприємства — емітенти цінних 
паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, 
страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім 
інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що 
належать до мікропідприємств і малих підприємств) та підприємства, які 
відповідно до Закону про бухоблік належать до великих підприємств. 

На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в 
іноземну валюту. 

У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить 
діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність 
підписують керівник підприємства або вповноважена особа, а також керівник підприємства, що 
провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або 
вповноважена ним особа. 
 

Щодо оподаткування платежів за надання права на використання 
сайту та торговельної марки 

 
До об’єктів інтелектуального права належать торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг) (ст. 420 ЦКУ). 
Якщо об'єкт права інтелектуальної власності (сайт або торговельний знак) передається у 

використання без переходу права власності на нього, то платіж за таке використання сайту або 
торговельного знаку з ціллю оподаткування податком на прибуток вважатиметься роялті. 

Відповідно до пп.  134.1.1  п.  134.1  ст.  134  Податкового Кодексу України (далі –  Кодексу)   
об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження 
з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 
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бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень цього Кодексу. 

Щодо оподаткування платежів за надання права на використання сайту та торговельної 
марки податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. 

Ставка податку на доходи фізичних осіб  відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу становить 
18 відс. бази оподаткування. 

Згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу об'єктом 
оподаткування військовим збором (далі - збір) є доходи, визначені ст. 163 Кодексу. 

Ставка збору становить 1,5 відс. від об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього 
пункту, (пп. 1.3 п. 161підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу). 

Нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку та збору до бюджету 
здійснюється у порядку встановленому ст. 168 Кодексу (лист ДФС від 24.10.2017 р. № 2351/6/99-
99-15-02-02-15/ІПК). 

 
Оподаткування доходу фізичної особи від продажу нерухомого майна 

 
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу 

протягом звітного податкового року, зокрема квартири, за умови перебування її у власності 
такого платника понад три роки, не оподатковується (п. 172.1 ст. 172 ПКУ). 

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не 
розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. 

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу 
протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 
172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 ПКУ, 
підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ. 

Крім того, доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором 
(пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ). 

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 
161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ). 

Дохід від продажу платником податку - фізичною особою нерухомого майна, отриманого 
як дарунок, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на 
загальних підставах. 

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь 
платника податку, зобов'язаний утримувати податок (військовий збір) із суми такого доходу за 
його рахунок, використовуючи ставку податку на доходи фізичних осіб 5 відс., та ставку 
військового збору 1,5 відс. (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2450/6/99-99-13-02-03-15/ІПК). 
 

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
 

Київська міська рада 22 грудня 2016 року доповнила своє рішення "Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві" (від 23.06.2011 р. N 242/5629) нормою про застосування 
до ставок Податку у 2017 році застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75. 
Податок є місцевим податком, то повноваження із встановлення податку на майно в частині 
Податку здійснюють органи місцевого самоврядування відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" шляхом ухвалення відповідних рішень, 
обов’язковість виконання яких у тому числі й суб’єктами господарювання встановлена ст. 73 
цього закону (лист ДФС від 26.10.2017 р. № 2396/6/99-99-12-02-03-15/ІПК). 
 

Взяття на облік та оподаткування ФОП, яка проводить 
незалежну професійну діяльність 

 
Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну 

професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична 
особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. 



У такому разі фізична особа зобов'язана подати до контролюючого 
органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП 
з позначкою "Зміни" та копію свідоцтва про право на зайняття 
незалежною професійною діяльністю. 

У разі, якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну 
діяльність одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній 
системі оподаткування, обліку та звітності, така особа веде дві книги 
обліку доходів та витрат.  Одну Книгу обліку доходів та витрат для 
відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, 
другу Книгу для обліку доходів від підприємницької діяльності на 
спрощеній системі оподаткування. 

За результатами звітного року такий платник податку подає дві 
декларації:  

1) податкову декларацію про майновий стан і доходи для відображення доходів, 
отриманих від незалежної професійної діяльності;  

2) податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця. 
 

Реєстрація платником ПДВ постійного представництва нерезидента 
 

Будь-яких виключень та/або особливостей щодо реєстрації представництва як платника 
ПДВ чинним законодавством не передбачено. Реєстрація платником ПДВ може здійснюватись як 
в обов’язковому порядку, так і в добровільному. Обов’язково зареєструватися платником ПДВ 
повинна особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що 
підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, нарахована такій особі протягом останніх 12 
календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ). 

 
Оподаткування податком на прибуток повернення частки у статутному 

капіталі підприємства засновнику нерезиденту - юридичній особі 
 

В розумінні Податкового кодексу України повернення частки в статутному капіталі 
товариства не вважається доходом нерезидента, а отже повернення частки в статутному капіталі 
не оподатковуються податком з доходів нерезидента за умови, що повернення здійснюється у 
розмірі, що не перевищує вартість вкладу нерезидента у статутний капітал.  
 

Сплата податку на доходи фізичних осіб у разі зміни місцезнаходження 
 

Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим 
агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи 
представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх 
місцезнаходженням. У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання - платників 
податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за 
місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. Якщо платника 
податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, 
внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, такий платник податків 
може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює 
супроводження ВПП, з початку наступного бюджетного періоду (календарного року), у якому 
проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. 
 

Щодо деяких питань оподаткування дивідендів при виплаті нерезиденту 
(лист ДФС від 09.10.2017 р. № 2179/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 

 
Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у 

порядку і за ставками, визначеними ПКУ, дивіденди входять до їх числа. 



Резидент або постійне представництво нерезидента, що 
здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім 
постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 
виплату дивідендів з джерелом його походження з України, утримують 
податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків  їх суми та за їх 
рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше 
не передбачено положеннями міжнародних договорів України з 
країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що 
набрали чинності. 

Особа (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, за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа (або її 
нотаріально засвідченої копії), який підтверджує статус податкового резидента країни, з якою 
укладено міжнародний договір а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним 
договором України. 

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування 
пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів 
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 право на отримання доходу, 
але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником 
щодо такого доходу. 

Рішення Вищого адміністративного суду України від 24.03.2014 р. N К/800/52155/13 
містить тлумачення терміна "бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу". Так, 
"фактичний отримувач доходу" не має тлумачитися у вузькому, технічному сенсі, його значення 
слід визначати виходячи з мети, завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, таких як "уникнення від сплати податків", і з урахуванням таких основних 
принципів, як "запобігання зловживання положеннями договору". Для визначення особи як 
фактичного отримувача доходу така особа повинна володіти не тільки правом на отримання 
доходу, але і, згідно з міжнародною практикою застосування угод про уникнення подвійного 
оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу. 
 
 
Щодо оподаткування прибутку нерезидента від здійснення операцій з продажу або іншого 
відчуження цінних паперів (лист ДФС від 02.10.2017 р. № 2091/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 

 
Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь 

нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на 
території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, 
отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на 
рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за 
ставкою в розмірі 15 відсотків  їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час 
такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з 
країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, 
розуміється, зокрема прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження 
цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав. 

Отриманий нерезидентом прибуток від здійснення операцій з продажу резиденту України 
цінних паперів, емітованих нерезидентом, підлягає оподаткуванню відповідно до положень пп. 
141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних 



договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що 
набрали чинності. 
 

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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