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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

 
1. Рада ЄС схвалила надання додаткових торговельних 

преференцій для України  

17 липня Рада ЄС підтримала введення тимчасових автономних 
торгових преференцій на користь України. Торгові преференції 
повинні вступити в силу до кінця вересня і будуть застосовуватися 
протягом трьох років. Це рішення Ради ЄС - останній крок для 
набуття чинності законодавчою ініціативою Європейської комісії 
щодо додаткових торговельних преференцій. Останні мають 
вступити в силу з жовтня 2017 року. 

 

 
2. Більше бізнес не зобов’язаний використовувати 

печатки 

З 19 липня юрособи та ФОП не зобов'язані використовувати печатку 
для посвідчення документів. Для підтвердження дійсності 
документа достатньо підпису уповноваженої особи. Печатка для 
юросіб остаточно скасована Законом №1982-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо використання 
печаток юридичними особами та фізичними особами - 
підприємцями». 
 

 
3. Внесено зміни до Порядку електронного 

адміністрування ПДВ 

Уряд затвердив відповідну постанову КМУ від 19.07.2017 г. №536. 
Зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану 
вартість пов'язані насамперед зі скасуванням з 2017 року 
спецрахунків для сільгосппідприємств. 

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

«Бізнес - 
захоплююча гра, 
в якій максимум 
азарту 
поєднується з 
мінімумом 
правил. А 
рахунок у цій грі 
ведеться в 
грошах». 

 

 

 

 

 

 

Білл Гейтс 
 

Американський 

бізнесмен, 

співзасновник і у 

минулому найбільший 

акціонер компанії 

Microsoft 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T171982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T171982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T171982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T171982.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170536.html
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4. Аграрії зможуть отримати компенсацію за купівлю вітчизняної техніки не тільки 

в державних банках 

Уряд прийняв рішення розширити перелік банківських установ, до яких зможуть звернутися 
сільгоспвиробники для отримання 20% компенсації за придбання сільськогосподарської техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва. Зокрема, отримати часткову компенсацію можна буде не 
лише через державні банки, а й через банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків 
належить державі. Затверджено відповідну постанову КМУ від 19 липня 2017 року №532. 

 

5. Роботодавці отримають компенсацію за нові робочі місця 

Уряд розподілив бюджетні витрати на 2017 рік в сумі 1 млн 400 тис. грн для часткової компенсації 
роботодавцям витрат, пов'язаних зі сплатою ЄСВ. Цей крок дозволить забезпечити виплату 
роботодавцям компенсації в розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за кожну особу, 
працевлаштовану на нове робоче місце. Відповідну постанову від 19 липня 2017 року №531 «Про 
внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік» прийнято на засіданні Кабміну. 

 

6. Мінфін опублікував повний проект Плану дій з реформування митниці 

Ознайомитись з документом 
 
 

7. НБУ спростив умови купівлі валюти для низки операцій 

НБУ спростив умови та порядок купівлі та перерахування іноземної валюти для низки операцій: 

- по-перше, спрощено порядок купівлі та перерахування іноземної валюти за операціями іноземних 
інвесторів з ОВДП. У тому числі, врегульовані випадки проведення операцій за ОВДП, що були 
отримані іноземними інвесторами шляхом конвертації депозитарних розписок, які були випущені 
на ОВДП іноземним банком; 

- по-друге, для випадків, коли розрахунки зі здійснення іноземної інвестиції та подальшого її 
повернення проводяться через один банк, клієнту дозволено подавати спрощений пакет 
документів, що є підставою для проведення цих операцій; 

- по-третє, унормовані випадки купівлі валюти для операцій, пов’язаних з виконанням резидентом-
гарантом (поручителем) зобов’язань  в іноземній валюті за резидента-боржника перед 
нерезидентом за зовнішньоекономічним договором та перед уповноваженим банком за кредитним 
договором в іноземній валюті. 

Відповідні зміни закріплені Постановою №65 від 18 липня 2017 року «Про внесення змін до 
Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», і набули чинності з 20 липня. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170532.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170531.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170531.html
https://minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf
https://bank.gov.ua/document/download?docId=52214400
https://bank.gov.ua/document/download?docId=52214400
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8. Алгоритм дій при зупинці реєстрації податкової накладної та розрахунку 

коригування 

ДФС після розміщення на своєму порталі актуальних питань щодо реєстрації податкових 
накладних/розрахунків коригування, також сформувала Презентацію з алгоритмом дій в разі 
призупинення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування. 

 
 

 

 

 

ЗВІТИ ПОТОЧНОГО ТИЖНЯ 

Про що потрібно пам'ятати бухгалтеру 25 і 28 липня 

Не забудьте, що 25 липня завершується термін подання таких звітів: 
 
- звіту про продаж та запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за II квартал 2017 року (форма 
№ 1-опт (квартальна, річна)); 
 
- звіту про обсяги реалізованих послуг за II квартал 2017 року (форма №1-послуги (квартальна)); 
 
- фінансової звітності за II квартал 2017 року: 
-  Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1); 
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2); 
- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м); 
- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс) 
 
 
Також 28 липня не забудьте заплатити: 
 
-  авансовий внесок з податку на нерухоме майно за II квартал 2017 року; 
- авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за II квартал 2017 року; 
- ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за червень 2017 року; 
- ПДВ за червень 2017 року; 
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2017 року; 
- військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2017 року; 
- акцизний податок за червень 2017 року; 
- плату за землю за червень 2017 року; 
- єдиний податок платниками 4 групи за II квартал 2017 року; 
- рентну плату за користування радіочастотним ресурсом за червень 2017 року. 
 
 

http://sfs.gov.ua/data/files/207776.pdf
http://sfs.gov.ua/data/files/207776.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005573.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005573.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FILE:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX006070.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005171.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005073.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005415.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file:/C:/FILEFORM/LN_WORD1/SHR00626/ZX005416.html

