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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ратифікація угоди про зону вільної торгівлі з 

Канадою 

14 березня 2017 року Верховна Рада України ратифікувала угоду про створення 

зони вільної торгівлі з Канадою. 

Цей документ закладає правові засади режиму вільної торгівлі між Україною та 

Канадою, що дозволить українському бізнесу скористатись можливостями 

безмитного доступу до нового ринку. 

Згідно з угодою, Канада зобов'язалася скасувати мито на 98% українського 

імпорту, а Україна – на 86% імпорту із Канади. Ще 12% ринку відкриватиметься 

поступово, протягом семирічного перехідного періоду. Ввізні мита будуть 

скасовані на сільськогосподарські товари (за винятком 108 тарифних ліній, доступ 

по яких відкриється у рамках квот), а також на всі промислові товари (крім легкових 

автомобілів із 7-річним перехідним періодом скасування ввізних мит). 

Угода також передбачає надання Україні технічної допомоги для покращення 

доступу українських товарів на ринок Канади та для розвитку аграрного комплексу. 

В довгостроковій перспективі передбачається збільшення постачання 

високотехнологічного обладнання та промислових товарів. 

Очікується, що Угода, окрім збільшення товарообігу між державами, сприятиме 

притоку іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, що, своєю 

чергою, позитивно вплине на зростання ВВП України. 

Актуальні правила валютного регулювання 

Відповідно до постанови Правління НБУ від 4 квітня 2017 року № 30 «Про 

внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 

2016 року № 410», Національний банк продовжив поступове послаблення 

валютних обмежень.  

Відтак, пом’якшено вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній 

валюті на користь юридичних осіб з 65% до 50%. Крім цього, змінились обмеження 

на продаж готівкової іноземної валюти населенню. З 5 квітня 2017 року ліміт купівлі 

валюти готівкою для фізичних осіб підвищено до 150 тис. грн. в день. 

Крім цього, відповідно до постанови Правління НБУ від 25 травня 2017 року № 41 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України», Національний банк скасував тимчасову норму, відповідно до якої 

максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів 

скорочувався до 120 днів. Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 

180 днів.  

Також слід зазначити, що скасовано заборону купувати та перерахувати іноземну 

валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від 
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продажу корпоративних прав, певних видів цінних паперів, внаслідок зменшення 

статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних 

інвесторів. Скасовано також заборону достроково погашати зовнішні кредити та 

позики, якщо для забезпечення розрахунків за цими операціями (з використанням 

гарантій, резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки) 

було надано зобов’язання міжнародних фінансових організацій. 

Водночас, продовжують діяти такі обмеження: 

 заборона на переказ за кордон валюти понад 15 тис. грн. в день і 

150 тис. грн. в місяць (до 12 червня 2017 року); 

 заборона на здійснення розрахунків готівкою за участю фізичних осіб 

понад 50 тис. грн. в день; 

 ліміт на зняття з рахунків готівки в іноземній валюті на рівні 250 тис. грн. в 

день; 

 строк резервування гривні для купівлі іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку на рівні одного дня; 

 обмеження взаємозаліку вимог за експортними договорами. 

Нагадаємо, що Національний банк України зробив Постанову «Про врегулювання 

ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» безстроковою. При 

цьому строк дії не встановлюватиметься для вимоги щодо обов’язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті, яка діятиме до 15 червня 2017 року, а також до 

обмежень, встановлених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті». 

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 травня 2017 

року, розмір облікової ставки встановлено на рівні 12,5% річних. 

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 

Виплата дивідендів за 2016 рік 

Відповідно до постанови Правління НБУ від 13 квітня 2017 року № 33 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України», в руслі продовження лібералізації валютного регулювання 

Національний банк дозволив виплату дивідендів, нарахованих за 2016 рік, та 

спростив механізм таких виплат.  

Зокрема, перерахування іноземному інвестору іноземної валюти з метою 

повернення дивідендів за корпоративними правами/акціями за 2014-2016 роки 

допускається у розмірі 5 млн. дол. США протягом одного календарного місяця.  

Крім цього, відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» 

від 21 грудня 2016 року з 1 січня 2017, року встановлюється ставка ПДФО у розмірі 

9% для оподаткування дивідендів, нарахованих і сплачених нерезидентами, 
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інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є 

платниками податку на прибуток.  

Також потрібно пам’ятати, що дивіденди також є об’єктом оподаткування 

військовим збором за ставкою 1,5%.  

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Ратифікація конвенції з Мальтою про уникнення 

подвійного оподаткування 

13 квітня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 

стосовно податків на доходи та Протоколу до неї», який був підписаний 

Президентом України і набрав чинності 15 травня 2017 року. 

Тепер бізнес обох країн отримав гарантії того, що прибутки, одержані від 

підприємницької діяльності на території іншої країни, а також із джерел у цій країні 

у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному 

оподаткуванню. 

Конвенція передбачає такі ставки оподаткування дивідендів, відсотків і роялті: 

 дивіденди – загальна ставка 15%; 

 5% – для дивідендів, одержуваних компанією, що безпосередньо володіє 

принаймні 20% капіталу компанії, яка ці дивіденди сплачує; 

 відсотки і роялті – ставка 10%. 

Також Конвенція та Протокол спрямовані на попередження можливих ухилень від 

сплати податків і гарантує, що підприємці однієї країни будуть оподатковуватися в 

іншій країні на однакових умовах. 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Зміни в порядку працевлаштування іноземців в 

Україні 

3 лютого 2017 року набрала чинності Постанова КМУ № 28 від 18.01.2017 року, 

яка внесла зміни до «Порядку видачі, продовження та анулювання дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні». 

Відтепер роботодавцям надано право застосовувати працю іноземного фахівця 

на декількох керівних або управлінських посадах (за сумісництвом), що є 

важливим для підприємств, створених із залученням іноземних інвестицій.  
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Контракт із іноземним працівником необхідно укладати протягом 90 днів після 

отримання дозволу для нього на працевлаштування в Україні. Строк подачі копії 

укладеного між роботодавцем й іноземцем трудового договору збільшено з 7 

робочих до 10 календарних днів. 

Введено норму про обов’язкове повернення роботодавцю документів, поданих 

для продовження дії дозволу на працевлаштування (у випадку відмови 

регіонального центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування). 

Крім цього, центр зайнятості оформляє та видає дозвіл на працевлаштування за 

умови звернення роботодавця не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати 

зарахування коштів за дозвіл на працевлаштування на рахунок Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. 

Також уточнено строки подання документів роботодавцем для продовження дії 

дозволу на працевлаштування. Документи необхідно подавати не пізніше ніж за 

20 і не раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення дії дозволу. 

Передбачено і визначено порядок та строки оскарження рішень регіональних 

центрів зайнятості. Рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії та 

анулювання дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості не 

пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в 

судовому порядку. 

Виплата роботодавцям компенсацій за мобілізованих 

працівників 

12 квітня 2017 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 105 від 

4 березня 2015 року, яка регулює порядок виплати компенсації підприємствам, 

установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу. 

Згідно з прийнятим рішенням, роботодавці, які у 2015 році не в повному обсязі 

отримали компенсацію з державного бюджету, зможуть отримати її за рахунок 

коштів держбюджету в 2017 році. 

Так, для отримання згаданої компенсації підприємство повинно подати в орган 

соціального захисту населення звіти про фактичні витрати на виплату компенсації 

з бюджету середнього заробітку працівникам, погоджені військовим комісаріатом 

або військовою частиною (з урахуванням звітів, поданих у 2015 році), а також 

зведений звіт про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього 

заробітку працівникам. 

Нагадаємо, що згідно зі ст. 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігається місце 

роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в 

установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 
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DLF: ПРАКТИКА 

Компанія DLF стала співорганізатором Україно-

Арабського Бізнес Форуму в Кувейті 

25-26 квітня 2017 року юридична компанія DLF attorneys-at-law разом із Ukrainian 

Middle East Concord організували Україно-Арабський Бізнес Форум у Кувейті. 

Форум відбувся під патронатом Міністерства Економіки Держави Кувейт і за 

підтримки Посольства України в Державі Кувейт із метою налагодження співпраці 

між представниками бізнесу України та країн Перської затоки, залучення 

інвестицій зі Середнього Сходу в економіку України, розширення ринків збуту 

української продукції. 

Україно-Арабський Бізнес Форум став фактично першою подією такого характеру 

для співпраці України та Середнього Сходу. Форум зібрав близько 200 

представників бізнесу з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Катару, Бахрейну й 

Оману, тим самим підтвердивши високий інтерес до України в регіоні.  

Більше інформації про проведення Україно-Арабського Бізнес Форуму 

 

 

Контактні особи: 

Ігор Дикунський, LL.M., партнер 

igor.dykunskyy@DLF.ua 

Цей Правовий вісник містить короткий огляд поточних змін в українському законодавстві та 

не може розглядатись як юридична консультація. Для отримання детальнішої інформації 

або рекомендацій щодо конкретних питань, просимо звернутися до вказаних контактних 

осіб або скористатися формою зворотного зв’язку на нашому сайті. 

Цей Правовий вісник є безкоштовним щомісячним електронним виданням. Якщо Ви більше 

не хочете його отримувати, будь ласка, надішліть короткий лист на info@DLF.ua 

 
DLF attorneys-at-law 

 
Бізнес-центр «Торус» | вул. Глибочицька, 17д | 04050 Київ | www.DLF.ua | info@DLF.ua 

T +380 44 384 24 54 | F +380 44 384 24 55 

Дмитро Сикалюк, юрист  

dmitriy.sykaluk@DLF.ua 
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