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БАНКРУТСТВО
Останні зміни в законодавстві про банкрутство
15 травня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції України № 607/5
«Про внесення змін до Порядку публікації відомостей, які підлягають розміщенню
на веб-сайті державного органу з питань банкрутства» від 27 квітня 2015 року.
Положення Наказу № 607/5 спрямовані на спрощення порядку публікації деяких
відомостей на сайті Міністерства юстиції.
Так, серед основних нововведень слід відзначити те, що Міністерство юстиції
більше не перевіряє відповідність поданого оголошення вимогам Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Згідно з новим Порядком перевірка оголошень проводиться в автоматичному
режимі за основними критеріями: термін подачі, відповідність найменування,
відповідність електронно-цифрового підпису. Таким чином, це нововведення
значно прискорить процес подачі оголошень для організаторів аукціонів у
процедурі банкрутства.
15 травня 2015 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції України № 441/5
«Про внесення змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство» від 27 березня 2015 року. Ці
зміни спрощують порядок отримання відомостей з Реєстру. Крім того, арбітражні
керуючі отримали статус реєстраторів реєстру і повноваження на його ведення.
Для підприємств перевагою є те, що змінено порядок надання відомостей з
Реєстру. Так, тепер можна отримати довідку з реєстру безкоштовно в
електронному вигляді. Довідка видається в день подання запиту. Слід зазначити,
що раніше такі довідки видавав територіальний орган Міністерства юстиції за
письмовим запитом підприємства протягом 5 робочих днів.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО РЕКЛАМУ
Розміщення реклами на іноземних телеканалах
14 травня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей
трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах
іноземних телерадіоорганізацій)».
Цей нормативний акт вніс зміни до законів України «Про рекламу» та «Про
телебачення і радіомовлення» у частині особливостей розміщення реклами в
програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій.
Законом забороняється трансляція
програмах та передачах іноземних
(ретранслюються) на територію
телерадіоорганізації не підпадають
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Європейського Союзу, або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про
транскордонне телебачення.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Строк подання інформації про бенефіціарів
продовжено
21 травня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін
до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи», який зразу ж був підписаний
Президентом України та набрав чинності.
Закон продовжив строки подання для юридичних осіб, які були зареєстровані до
25 листопада 2014 року, відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) на 4 місяці. Тепер кінцевою датою подання відомостей про кінцевих
бенефіціарів державному реєстраторові є 25 вересня 2015 року.
Крім цього, Закон звільнює від обов’язку подання відомостей про кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) серед інших юридичні особи, учасниками
яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери)
таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).
Детальніше про обов’язкове розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів

Перереєстрація юридичних осіб з комуністичними
назвами
21 травня 2015 року набрав чинності Закон України № 317-VIII «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні і заборона пропаганди їх символіки», прийнятий Верховною Радою
України 9 квітня 2015 року.
Закон забороняє публічне використання і пропаганду символіки комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, встановлює
обов’язок перейменування юридичних осіб, населених пунктів.
Юридичні особи зобов’язані протягом одного місяця привести свої установчі
документи, символіку та найменування у відповідність до нових вимог. При цьому
таких осіб звільнили від сплати реєстраційного збору при державній реєстрації
відповідних документів.
У разі невиконання зазначених правил діяльність таких юридичних осіб підлягає
припиненню у встановленому законом порядку, за винятком випадків, коли
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юридичні особи вживуть заходів щодо виконання вимог Закону, а неможливість
державної реєстрації змін зумовлена об’єктивними причинами.

НЕРУХОМІСТЬ
Спрощення порядку реєстрації малої нерухомості
24 квітня 2015 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України прийняло Наказ № 79 «Про затвердження
Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель
і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт».
Наказ встановлює спрощений порядок прийняття в експлуатацію та реєстрацію
права власності для індивідуальних будинків некомерційного призначення (з
прибудовами), за умови, що вони були збудовані до 12 березня 2011 року.
При цьому, спрощений порядок застосовується, якщо:




площа житлової споруди – до 300 кв. м.;
площа допоміжних споруд – до 100 кв. м.;
немає порушень вимог державних будівельних норм, визначених такими
нормами як недопустимі (заборонені).

Прийняття в експлуатацію здійснює орган державного архітектурно-будівельного
контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками
(користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомості.
Також слід звернути увагу на те, що виготовлення технічних паспортів і технічне
обстеження, реєстрація права власності здійснюються на платній основі. Кабінет
Міністрів України своєю Постановою № 321 від 29 квітня 2015 року затвердив
«Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним
будівельним нормам, у житлові будинки».

ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Останні зміни податкового законодавства
Додатковий збір за імпорт бензину не стягуватиметься
Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 8 квітня 2015 року
щодо роз’яснення положень Закону України «Про заходи щодо стабілізації
платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і
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торгівлі 1994 року» були уточнені об’єкти оподаткування додатковим імпортним
збором.
Так, Державна фіскальна служба України зазначила, що додатковий імпортний
збір стягуватиметься зі всіх товарів, визначених в пунктах 1, 2 частини 1 ст. 277
Митного кодексу України, окрім життєво необхідних товарів, до яких відповідно до
класифікації УКТЗЕД належить, серед інших, бензин, мазут та дизельне паливо.
Таким чином, відповідно до роз’яснення Державної фіскальної служби України
ввезення бензину, мазуту та дизельного палива звільняється від оподаткування
додатковим імпортним збором. З інших товарів позиції 2710 згідно з УКТЗЕД
стягується додатковий імпортний збір по ставці 5%.
Скасування військового збору для валютних операцій
12 травня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо військового збору». Ухвалений закон
скасовує оподаткування військовим збором операцій із купівлі-продажу фізичними
особами іноземної валюти.
Військовий збір у розмірі 1,5% діяв протягом двох місяців. Його відміна належить
до заходів, які сприятимуть детінізації валютного ринку.
Оновлений список податкових гаваней
14 травня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік країн,
торгові операції з якими підлягають податковому контролю. Відповідне рішення
було затверджене у розпорядженні Кабінету Міністрів України № 449-р «Про
затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям,
встановленим
підпунктом 39.2.1.2
підпункту 39.2.1
пункту 39.2
статті 39
Податкового кодексу України». Оновлення переліку здійснюється з метою
контролю в рамках адміністрування законодавства про трансфертне
ціноутворення.
До оновленого списку країн, торгові операції з якими підлягають податковому
контролю, потрапила Австрія, Туркменістан та Гонконг.
Критеріями, за якими держава потрапляє до цього переліку є: низький податок на
прибуток (мінімум на 5 процентних пункти нижчий, ніж в Україні), заборона
розкриття інформації про структуру власності юридичних осіб та відсутність з
Україною міжнародних договорів про обмін інформацією.
Імпорт металобрухту без ПДВ
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 136 від 25 березня 2015
року імпорт брухту чорних та кольорових металів звільнено від оподаткування
ПДВ. Починаючи з 31 березня 2015 року режим звільнення від ПДВ операцій із
постачання, зокрема операцій з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових
металів, діятиме до 1 січня 2017 року.
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Звільнення від оподаткування доходів нерезидентів від держоблігацій
25 травня 2015 року Президент України підписав прийнятий Верховною Радою
Закон України № 482-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими
зобов'язаннями».
Прийнятий Закон передбачає звільнення від оподаткування прибутків юридичних
осіб і доходів фізичних осіб, отриманих нерезидентами у вигляді процентів,
нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові
цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або
місцевими гарантіями.
Закон набрав чинності 27 травня.

Звільнення
медвиробів

від

оподаткування

ПДВ

ліків

та

7 травня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких
лікарських засобів та медичних виробів» від 9 квітня 2015 року.
Закон вносить зміни до Податкового кодексу, які передбачають тимчасове (до
31 березня 2019 року) звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на
митну територію України та першої поставки ліків, медичних виробів, якщо такі
операції здійснюються на підставі договорів зі спеціалізованими організаціями, які
здійснюють закупівлі, укладених на виконання угод з Міністерством охорони
здоров’я, в рамках виконання бюджетних програм у галузі охорони здоров'я.
Верховна Рада також звільнила ввезення згаданих ліків і медичних виробів від
обкладення додатковим імпортним збором, визначивши статус таких лікарських
засобів та медичних виробів як життєво необхідних товарів.
Порядок ввезення, поставки та цільового використання вищевказаних лікарських
засобів і медичних виробів має бути затверджений постановою Кабінету Міністрів
України.
Закон також передбачає відповідальність платників у разі нецільового
використання наданої пільги при оподаткуванні лікарських засобів і медичних
виробів. Так у разі порушення цільового використання лікарських засобів та
медичних виробів, що ввозяться на митну територію України, платник податку
зобов’язаний донарахувати суму податку на додану вартість, що мала бути
сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських
засобів та медичних виробів.
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Електронне адміністрування ПДВ
сільгосппідприємств
5 травня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Порядку
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та / або органах, які
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Відповідно до цих змін сільськогосподарське підприємство подає податкову
декларацію в електронному вигляді до територіального органу Державної
фіскальної служби. На підставі цієї декларації суми податку перераховуються із
рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ на спеціальний
рахунок. Суми ПДВ не підлягають вилученню до державного бюджету та можуть
використовуватись сільськогосподарським підприємством, а починаючи з 1 січня
2018 року перераховуватимуться на його поточний рахунок.
Крім цього, скасовується необхідність подання реєстрів виданих та отриманих
податкових накладних, а також копій платіжних доручень про фактично зараховані
на спеціальний рахунок суми податку на додану вартість.

Зміна оподаткування зарплат розміром від 12 до
20 тисяч гривень
19 травня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів
фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати». Закон
набув чинності 1 червня 2015 року.
Закон передбачає збільшення бази оподаткування податком на доходи фізичних
осіб, доходи яких складають від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня звітного податкового року (на даний момент розмір
мінімальної заробітної плати складає 1218 грн.). Для таких категорій фізичних осіб
ставка податку складатиме 15%. Якщо дохід фізичної особи перевищує 17 розмірів
мінімальної заробітної плати, то ставка податку складатиме 20%.
Відтепер максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску
визначається від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
календарного року, а не від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом.
Крім цього, продовжується застосування понижувального коефіцієнту 0,4 для
визначення розміру єдиного соціального внеску після 1 січня 2016 року.
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Контактні особи:
Ігор Дикунський, LL.M., партнер

Дмитро Сикалюк, юрист

igor.dykunskyy@DLF.ua

dmitriy.sykaluk@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
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