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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Актуальні правила валютного регулювання 

Валютне регулювання 

Відповідно до Постанови № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-

кредитному та валютному ринках України» від 13 грудня 2016 року, яка набула 

чинності 16 грудня 2016 року, Національний банк України продовжив тимчасові 

обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках.  

Зокрема, діють такі обмеження: 
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 обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних 

осіб на рівні 65%; 

 ліміт для фізичних осіб на купівлю валюти готівкою на рівні 12 тис. грн. в 

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

150 тис. грн. в місяць; 

 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; 

 обмеження строку розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів 

на рівні 120 днів; 

 заборона дострокового погашення кредитів від нерезидентів; 

 строк резервування гривні для купівлі іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку на рівні одного дня; 

 обмеження взаємозаліку вимог за експортними договорами. 

Варто зазначити, 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». 

Що стосується репатріації дивідендів, то умови та ліміти сум залишаються без 

змін. Відтак, дивіденди можуть виплачуватись лише за 2014 та 2015 роки. 

Гранична сума дивідендів, яка може бути повернута іноземному емітенту 

корпоративних прав та акцій, не повинна перевищувати протягом одного 

календарного місяця 1 млн дол. США або 10% від загального обсягу дивідендів. 

Якщо зазначені 10% перевищують 5 млн. дол. США, максимальна сума репатріації 

дивідендів за календарний місяць не може перевищувати $5 млн. дол. США. 

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 8 грудня 2016 

року, розмір облікової ставки встановлено на рівні 14% річних.  

Операції з експорту послуг 

Прийнято рішення Національного банку України щодо зняття адміністративних 

обмежень стосовно операцій із експорту послуг. Так, Інструкція про порядок 

здійснення контролю за експортними, імпортними операціями зазнала таких змін: 

 резиденти, які здійснюють експорт послуг (крім транспортних і страхових), 

прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, не повинні 

дотримуватись строку розрахунків за цими операціями на рівні 120 днів; 

 експортери не перекладатимуть українською мовою документи, у тому 

числі рахунок (інвойс), викладені англійською або іншою іноземною мовою 

з одночасним викладенням англійською мовою; 

 банки використовуватимуть копії документів, у тому числі рахунок (інвойс), 

в електронній формі для валютного контролю за експортно-імпортними 

операціями резидентів.  
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Відповідні зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, 

імпортними операціями набули чинності 3 січня 2017 року.  

Спрощення процедури реєстрації лікарських засобів 

5 січня 2017 року набрав чинності Наказ МОЗ України від 17 листопада 2016 року 

№ 1245, який затверджує Порядок розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські 

засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), та матеріалів 

про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного 

посвідчення на лікарські засоби, які зареєстровані компетентними органами США, 

Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та Європейського Союзу.  

Відтепер для проведення перевірки матеріалів на лікарські засоби, що подаються 

на державну реєстрацію, заявник має подавати до ДП «Державний експертний 

центр МОЗ України» матеріали реєстраційного досьє, на підставі якого здійснено 

реєстрацію лікарського засобу відповідним компетентним органом вищевказаних 

країн. При цьому зазначаються дані про реєстрацію лікарського засобу в таких 

країнах, у тому числі назви країни реєстрації, органу реєстрації та дати реєстрації, 

що підтверджено заявником, з урахуванням усіх змін, внесених після реєстрації 

такого лікарського засобу. 

Крім цього, МОЗ також перевірятиме: 

 матеріали щодо методів контролю якості препарату; 

 зразки упаковки лікарського засобу та текст маркування первинної та 

вторинної (за наявності) упаковок; 

 інструкцію про застосування та коротку характеристику препарату; 

 документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору; 

 засвідчену в установленому порядку копію документа, що виданий 

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками і підтверджує відповідність умов виробництва поданого на 

реєстрацію лікарського засобу чинним в Україні вимогам належної 

виробничої практики, або письмове зобов’язання виробника виробляти 

відповідний лікарський засіб для постачання в Україну на тих самих 

виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві лікарських 

засобів, призначених для застосування на території Сполучених Штатів 

Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або держав — членів 

Європейського Союзу. 

Після надходження матеріалів для проведення перевірки, МОЗ укладатиме за 

необхідності договір із заявником та проводитиме розгляд реєстраційних 

матеріалів, зокрема, перевірятиме факт реєстрації лікарського засобу за даними 

веб-сайтів компетентних органів, які зареєстрували цей лікарський засіб.  

Строк розгляду реєстраційних матеріалів не перевищуватиме 10 робочих днів. 

Перереєстрація таких ліків здійснюватиметься через 5 років після видачі 

реєстраційного посвідчення.  
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ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Зміни до податкового законодавства 

1 січня 2017 року набули чинності Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні».  

Податок на прибуток 

В 2017 році основна ставка податку на прибуток у розмірі 18% залишилась без 

змін. Основною зміною, яка стосується податку на прибуток, є введення 

податкових канікул на строк до 31 грудня 2021 року. Податкові канікули 

передбачають застосування нульової ставки податку на прибуток. Скористатися 

такими умовами зможуть підприємства з оборотом не більше 3 млн. грн. на рік та 

в яких працевлаштовані працівники з розміром заробітної плати не менше двох 

мінімальних.  

Податковими канікулами зможуть скористатись як нові підприємства, 

зареєстровані після 1 січня 2017 року, так і діючі, у яких середньооблікова кількість 

працівників протягом трьох послідовних попередніх років становила від п'яти до 

20 осіб. Однак, якщо хоча б один з зазначених критеріїв не виконується, то 

підприємство сплачуватиме податок на прибуток за основною ставкою.  

Податок на додану вартість 

З 1 січня 2017 року змінився перелік операцій, які не є об’єктом оподаткування 

ПДВ. Так, відповідно до п. 196.1.5 Податкового кодексу не є об’єктом 

оподаткування ПДВ операції з переходу права власності на об’єкт фінансового 

лізингу до лізингодавця (нового кредитора) від лізингодавця (первинного 

кредитора) зі збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового 

лізингу в разі, коли лізингодавець (первинний кредитор) під час передачі 

лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу нарахував та вніс до 

податкової звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові 

зобов’язання з податку.  

Крім цього, відповідно до п. 196.1.5 Податкового кодексу, об’єктом оподаткування 

ПДВ не є операції, які передбачають відступлення права вимоги, переведення 

боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями 

(вимогами).  

З 1 січня 2017 року втратила чинність ст. 209 Податкового кодексу, яка 

передбачала спеціальний режим відшкодування ПДВ для сільськогосподарських 

підприємств. Замість спеціального режиму для сільськогосподарських 

підприємств в бюджеті на період з 2017 по 2021 рік передбачена система 

дотаційних виплат.  
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Зміни до Податкового кодексу передбачають скасування з 1 січня 2017 року двох 

реєстрів для відшкодування ПДВ та створення єдиного публічного реєстру, який 

підпорядковуватиметься Міністерству фінансів.  

Єдиний податок 

Для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп ставки податку 

залишаються незмінними. Разом із тим, змінюється база оподаткування єдиним 

податком. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня 

звітного року, для платників другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року та для платників 

третьої групи – у відсотках до доходу. Враховуючи те, що станом на 1 січня 2017 

року розмір прожиткового мінімуму встановлено на рівні 1600 грн., а розмір 

мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн., то максимальна ставка єдиного 

податку для платників першої групи становитиме 160 грн. на місяць, а для 

платників другої групи – 640 грн.  

Змінився розмір ставки єдиного податку для платників четвертої групи. Розмір 

ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь або земельного 

фонду становить: 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 

0,95; 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях – 0,57; 

 для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих 

у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57; 

 для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях – 0,19; 

 для земель водного фонду – 2,43; 

 для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого 

ґрунту – 6,33. 

Крім цього, слід зазначити, що відповідно до змін до Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

які набрали чинності 1 січня 2017 року, фізичні особи-підприємці сплачуватимуть 

єдиний соціальний внесок незалежно від наявності доходу.  

Податок на майно 

Як і у 2016 році база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних осіб, зменшується для квартир (незалежно від 

їх кількості) на 60 кв. м, а для житлових будинків (незалежно від їх кількості) на 

120 кв. м. Водночас, починаючи з 2017 року, пункт 266.4.3 Податкового кодексу 

України вносить певні обмеження, а саме: пільги щодо зменшення бази 

оподаткування не застосовуватимуться до об’єктів нерухомості, якщо площа таких 

об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі (60 кв. м), а 
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також якщо власники об’єктів нерухомості використовують їх із метою одержання 

доходів (здають в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 

діяльності).  

Ставка податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають 

у власності фізичних та юридичних осіб, не може перевищувати 1,5% розміру 

мінімальної заробітної плати (на сьогодні, 3200 грн.), встановленої на 1 січня 

звітного року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. Рішення про 

встановлення розміру ставки податку приймається місцевим органом 

самоврядування. Таким чином в 2017 році максимальна ставка податку за 1 кв. м. 

складатиме 48 грн.  

Рентна плата 

Зміни до Податкового кодексу торкнулися також рентних платежів. Зокрема, 

зросли ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. 

Крім цього збільшилися ставки за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Лісокористувачі сплачуватимуть рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в 

спеціальних дозволах.   

Збільшились рентні ставки за користування надрами з метою, не пов’язаною з 

видобуванням корисних копалин, та за транзитне транспортування однієї тонни 

аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його 

транспортування.  

Разом із тим, зменшилась ставка рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти.  

Акцизний податок 

Зросли ставки на більшість підакцизних товарів, а саме тютюнові вироби та 

алкогольні напої. Відтак, з 1 січня 2017 року розмір акцизного податку на пиво 

збільшився на 12% до 2,78 грн. за літр, на лікеро-горілчані вироби – на 20%, до 

126,96 грн. за літр 100% спирту. Акциз на сигарети зріс на 40% – до 445,56 грн. за 

1 тис. штук. Акцизна ставка на кріплені вина і вермути зросла на 12% до 8,02 грн. 

за літр, а на ігристі вина на 12%, до 11,65 грн. за літр. 

Трансфертне ціноутворення 

Основною зміною правил трансфертного ціноутворення в 2017 році є підвищення 

порогу визнання операцій контрольованими. З 1 січня 2017 року цей показник 

підвищено до 150 млн. грн., а поріг об’єму обсягу господарських операцій з одним 

контрагентом збільшено з 5 до 10 млн. грн. 

Крім цього, розширено перелік контрагентів, операції з якими підпадають під 

контроль. Так, окрім пов’язаних осіб, які зареєстровані в низькоподаткових 

юрисдикціях, під контроль підпадатимуть також операції з компаніями, 

організаційно-правова форма яких дозволяє мінімізувати корпоративний податок.  
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Строки подачі звітності про контрольовані операції в 2017 році продовжено до 

жовтня.  

Збір за купівлю валюти 

З 1 січня 2017 року для фізичних осіб був скасований збір до Пенсійного фонду у 

розмірі 2%, який сплачувався при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти. 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Збільшення штрафів за порушення трудового 

законодавства 

6 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII, який набрав чинності 

1 січня 2017 року.  

Цей Закон, зокрема, вносить зміни до статті 265 Кодексу законів про працю 

України, якою передбачено відповідальність за порушення положень 

законодавства про працю.  

Так, відповідно до Закону юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які 

використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу: 

 100 мінімальних зарплат (320 тис. грн.) – у разі недопуску державного 

інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення 

працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної 

плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати в 

конверті); 

 10 мінімальних зарплат (32 тис. грн.) – за кожного працівника при 

недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці (напр., за 

непроведення оплати за роботу у вихідний або святковий день); 

 3 мінімальні зарплати (9 600 грн.) – за порушення встановлених строків 

виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених 

законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату зарплати не 

в повному обсязі, за недопущення інспекторів до проведення перевірки з 

питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її 

проведенні; 

 30 мінімальних зарплат (96 тис. грн.) – у разі допуску працівника до роботи 

без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника 

на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний 

робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати 

(винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків; 

 10 мінімальних зарплат (32 тис. грн.) – за кожного працівника у разі 

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які 

залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України 
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«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну 

(невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

 1 мінімальна зарплата (3 200 грн.) – за порушення інших вимог трудового 

законодавства, крім зазначених вище. До цього виду штрафу належить 

також штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про 

прийняття працівника на роботу. 

Право на проведення перевірки щодо дотримання норм трудового законодавства, 

а також застосування штрафних санкції до роботодавців, мають: інспекція з питань 

праці, органи місцевого самоврядування та Фіскальна служба України (у частині 

сплати податків). 

 

 

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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