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ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Удосконалення порядку проведення банками 

валютних операцій 

4 липня 2015 року Національний банк України опублікував Постанову № 427 від 

3 липня 2015 року, метою якої є удосконалення порядку виконання клієнтами 

банку валютних операцій.  

Так, у Постанові уточнюється порядок проведення валютних операцій для клієнтів 

банків, які мають податковий борг, що виник внаслідок зміни порядку зарахування 

авансових внесків по податку на прибуток при виплаті дивідендів в рахунок сплати 

місячних авансових платежів по цьому податку.  

Відтепер клієнти банків мають можливість подавати в банк не довідку Державної 

фіскальної служби України про відсутність заборгованості, а лист органу 

Державної фіскальної служби України про існування у клієнта боргу, який виник 

внаслідок зміни порядку зарахування авансових внесків по податку на прибуток 

при виплаті дивідендів в рахунок сплати місячних авансових платежів по цьому 

податку.  

Фрілансери працюватимуть з іноземними 

замовниками без договорів 

7 липня 2015 року Національний банк України опублікував лист № 2201012/46746, 

в якому дав роз’яснення щодо здійснення контролю за операціями резидентів, які 

передбачають експорт послуг нерезидентам через мережу Інтернет.  

Так, Національний банк України дозволив фрілансерам працювати з іноземними 

замовниками без укладення договорів. Відтепер обслуговуючі банки більше не 

вимагатимуть окремих договорів з мокрою печаткою, оскільки для дотримання 

вимог валютного законодавства достатнім буде наявність інвойсу про надання 

послуг. Такий інвойс разом із документом про оплату робіт вважатиметься 

підтвердженням існування договірних відносин.  

Полегшена процедура співпраці фрілансерів поширюється на біржі фрілансу 

(програмісти, дизайнери, копірайтери, перекладачі), прямі продажі (програмісти, 

дизайнери, копірайтери, перекладачі), магазини аплікацій (програмісти), стоки 

(фотографи, ілюстратори, оператори), торговельні майданчики (майстри, 

посередники з продажу товарів Made In Ukraine), рекламні посередники (власники 

сайтів, блогери). 
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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО РЕКЛАМУ 

Особливості рекламування пива як алкогольного 

напою 

1 липня 2015 року набрав чинності Закон України № 71-VІІІ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи» від 28 грудня 2014 року, згідно з яким пиво належить до 

алкогольних напоїв. Відповідно, при рекламуванні пива потрібно враховувати 

певні обмеження та вимоги чинного законодавства України про рекламу. 

Чинне законодавство про рекламу забороняє, зокрема, рекламу алкогольних 

напоїв, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної 

власності, під якими випускаються алкогольні напої:  

 на радіо та телебаченні з 6 до 23 години; 

 на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та інших 

видань, в усіх виданнях для дітей і юнацтва, на сторінках для дітей і 

юнацтва усіх друкованих видань; 

 в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих 

видань); 

 засобами внутрішньої реклами; 

 засобами  зовнішньої  реклами; 

 за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових 

заходів алкогольних напоїв). 

Також заборонено розповсюдження та продаж будь-яких товарів із використанням 

знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під 

якими випускаються алкогольні напої. Тобто, заборонена брендова реклама пива 

на парасольках, холодильниках, меблях у кафе тощо.  

Дозволено спонсорувати теле-, радіопередачі, театрально-концертні, спортивні та 

інші заходи з використанням знаків  для товарів та послуг, під якими випускаються 

алкогольні напої. 

Рекламодавці алкогольних напоїв зобов'язані у порядку, передбаченому законами 

України, спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами 

щодо шкоди зловживання алкоголем не менше 5% коштів, витрачених ними на 

розповсюдження  реклами алкогольних напоїв у межах України.   

 

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ратифіковано кредитні угоди з європейськими 

банками 

15 липня 2015 року Верховна Рада України ратифікувала одразу декілька угод 

щодо залучення кредитних коштів від європейських банків.  

http://dlf.ua/ua/
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Так, депутати підтримали законопроект про залучення від Німецької кредитної 

установи для відбудови (KfW) кредиту у розмірі 500 млн. євро, які будуть 

спрямовані на відновлення та модернізацію інфраструктури Донбасу. 

Крім цього, Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським 

інвестиційним банком на суму 400 млн. євро. Отримані кошти будуть спрямовані 

на підтримку малих і середніх підприємств.  

Додатково Європейський інвестиційний банк виділить Україні кредит на 

модернізацію газопроводу «Уренгой-Паномари-Ужгород». Ратифікація цієї угоди 

дозволить також отримати позику від Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), що розширить загальну суму проекту до 355 млн. євро.  

Вводиться мораторій на експорт лісу 

10 липня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 

пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».  

Відповідно до прийнятих змін в Україні тимчасово, строком на 10 років, вводиться 

мораторій на експорт лісоматеріалів і пиломатеріалів у необробленому вигляді. 

Для деревних порід, крім сосни, заборона починає діяти з 1 листопада 2015 року, 

а для соснових порід – з 1 січня 2017 року. 

Прийняття Закону було зумовлено вимогами асоціації деревообробних 

підприємств, які неодноразово вказували на необхідність внесення змін до Закону, 

для того щоб зменшити негативний вплив на галузь.  

 

НЕРУХОМІСТЬ 

Затверджено порядок доступу нотаріусів до 

земельного кадастру 

24 червня 2015 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 457 «Деякі 

питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру» 

затвердив Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного 

кадастру.  

Цей Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного 

земельного кадастру для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану 

земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім 

посвідчення заповіту) або проведення державної реєстрації речових прав на 

земельну ділянку для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку. 

Для отримання доступу до Кадастру нотаріусам потрібно звернутися до обласного 

управління Міністерства юстиції України та підключитися до земельного кадастру 

шляхом використання телекомунікаційних каналів зв’язку й електронного 

цифрового підпису. 

http://dlf.ua/ua/
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Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному 

кадастрі здійснюватиметься за її кадастровим номером. За видачу витягу з 

Кадастру про земельну ділянку буде справлятися плата (на даний момент – 

53 гривні). 

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Зміни до умов подвійного оподаткування з Австрією, 

Ірландією та Кіпром  

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 677-р від 1 липня 

2015 року Австрію було вилучено з переліку країн, торгові операції з якими 

підлягають посиленому контролю в рамках адміністрування закону про 

трансфертне ціноутворення. 

Як зазначено в Розпорядженні, таке рішення було прийняте на підставі ноти 

посольства Австрії в Україні. Дипломати висловили свою готовність переглянути 

Конвенцію між Урядом України й Урядом Республіки Австрія про уникнення 

подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 

податків на доходи і на майно в частині розширеного обміну податковою 

інформацією.  

Крім цього, слід також зазначити, що 15 липня 2015 року Верховна Рада України 

ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Ірландією. Дія 

цієї Конвенції поширюється на податок на прибуток підприємств і податок на 

доходи фізичних осіб в Україні та податок на прибуток, універсальний податок на 

доходи, корпоративний податок і податок на доходи від відчуження майна в 

Ірландії.  

Найближчим часом також очікується підписання нової Конвенції про уникнення 

подвійного оподаткування з Кіпром. Основні зміни в новій редакції Конвенції 

стосуватимуться підвищення ставок оподаткування окремих видів пасивних 

доходів.  

Змінено граничний розмір орендної плати за землю 

24 липня 2015 року набрав чинності Закон України № 557-VIII від 30 червня 

2015 року про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного 

розміру орендної плати за землю.  

Закон передбачає, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки в 

тому разі, якщо орендар визначається на конкурентних засадах. 

http://dlf.ua/ua/
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Імпорт матеріалів для виробництва шоломів та 

бронежилетів 

24 липня 2015 року набрав чинності Закон України № 555-VIII від 30 червня 

2015 року про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних 

засобів індивідуального захисту.  

Закон звільняє від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію 

України: 

 тканин (матеріалів), що класифікуються в товарних підкатегоріях 

3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 

згідно з УКТЗЕД та використовуються для виготовлення шоломів; 

 тканин (матеріалів), що класифікуються в товарній підкатегорії 

3920 61 00 00 згідно з УКТЗЕД (листовий полікарбонат), що 

використовується для виготовлення бронежилетів. 

Крім цього, 24 липня 2015 року набрав чинності Закон України № 556-VIII від 

30 червня 2015 року про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

спеціальних засобів індивідуального захисту. Відповідно до положень цього 

Закону імпорт листового полікарбонату (УКТЗЕД 3920 61 00 00), який 

використовується для виготовлення бронежилетів, звільняється від сплати 

ввізного мита при ввезенні на митну територію України.  

 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО 

Зміни до Технічних регламентів медичних виробів 

1 липня 2015 року набрали чинності зміни до Технічного регламенту щодо 

медичних виробів і до Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які 

імплантують. Відповідно до цих змін, які були прийняті 1 липня 2014 року, усі 

медичні вироби, допоміжні засоби, медичні вироби для діагностики in vitro не 

можуть бути введені в обіг на території України, якщо вони не відповідають 

вимогам згаданих Технічних регламентів і не мають маркування національним 

знаком відповідності. 

Таким чином, тепер митне оформлення імпорту медичної продукції та допоміжних 

засобів здійснюватиметься на основі декларації про відповідність, виданої 

органом із сертифікації та стандартизації. 

Вимоги Технічних регламентів не розповсюджуються на лікарські засоби, 

косметичні засоби, інші вироби та препарати, що не класифікуються як медичні 

вироби, а також на медичні вироби для діагностики in vitro або активні медичні 

вироби, які імплантують. 

Дія Технічних регламентів не поширюється: 

http://dlf.ua/ua/
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 до 1 липня 2016 року – на медичні вироби, строк дії свідоцтва про державну 

реєстрацію яких необмежений чи закінчується після 1 липня 2016 року; 

 до закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію – на медичні 

вироби, строк дії свідоцтва про державну реєстрацію яких закінчується до 

1 липня 2016 року. 

Такі медичні вироби та медичні вироби для діагностики in vitro дозволено 

реалізовувати та застосовувати на території України до закінчення строку їх 

придатності без проходження процедур отримання декларації про відповідність і 

маркування національним знаком відповідності. 

 

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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