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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

1. Штраф за прострочені через кібератаку накладні 

скасований 

До платника податків, який прострочив реєстрацію податкових 
накладних та розрахунків коригування (складених в період з 1 
червня 2017 по 30 червня 2017 року), не застосують штрафні санкції, 
якщо він зареєструє такі податкові накладні не пізніше 31 липня 2017 
року. Відповідний Закон №2143-VIII вступив в силу 26 липня. Також 
ДФС роз'яснила, що робити платникам податків, які постраждали від 
кібератаки, щоб не платити штраф. 

 

2. 2 серпня 2017 року набуває чинності ЗУ «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» 

Закон покладає на АМКУ, як на Уповноважений орган в цій сфері, 
повноваження щодо надання чи відмови у наданні дозволу на 
одержання державної допомоги у сумі еквівалентній більш ніж 
200 000 євро за трирічний період часу одному суб’єкту 
господарювання у вигляді:  

1) надання субсидій та грантів; 
2) надання дотацій; 
3) надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення 

сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів; 
4) списання боргів, включно із заборгованістю за надані 

державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація 
збитків суб’єктам господарювання; 

5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, 
обслуговування кредитів за пільговими тарифами; 

6) зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів 
господарювання перед фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування; 

7) надання, прямо чи опосередковано, суб’єктам 
господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових 
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або придбання товарів чи послуг суб’єктів господарювання за цінами, вище ринкових; 
8) продаж державного майна за цінами, нижче ринкових; 
9) збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання або 

збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів. 

Антимонопольний комітет вправі не лише приймати рішення щодо надання чи відмови у наданні 
дозволу на отримання нової державної допомоги, а й перевіряти чинну (надану до набуття чинності 
Законом) державну допомогу суб’єктам господарювання. У разі визнання чинної державної 
допомоги такою, що несе загрозу чи обмеження конкуренції, АМКУ звертається до суду з 
відповідним позовом щодо повернення наданої державної допомоги в державний бюджет. 

Дія Закону поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності. Нещодавно 
представники АМКУ поширили інформацію щодо необхідності зосередити особливу 
правозастосовну увагу у сфері контролю за державною допомогою на ринках енергетики в Україні.  

Дія Закону не поширюється на підтримку у сфері сільськогосподарського виробництва та 
рибальства, виробництва зброї і військового спорядження для потреб Збройних Сил України, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних 
органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

У разі необхідності захисту прав та охоронюваних законом інтересів членів Федерації 
роботодавців України, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання», звертайтеся до Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності.  

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

3. З 2019 року очікується введення об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ 

Мінфін оприлюднив проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб». Мета законопроекту - 
запровадження нової об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ, яка є більш 
уніфікованою з єдиним встановленим терміном подання.  

Основними цілями прийняття зазначеного законопроекту є:  

1) спрощення ведення бізнесу та підвищення ефективності роботи контролюючих органів за 
рахунок створення єдиного уніфікованого документу шляхом об'єднання окремих видів звітності; 
2) спрощення подання звітності по ЄСВ: 
 ■ для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність, зокрема, передбачено, що відомості про нарахування, обчислення та сплату єдиного 
внеску з доходів від підприємницької діяльності або здійснення незалежної професійної діяльності 
надаються в складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);  
■  для фізичних осіб - платників єдиного податку передбачено надання звітності з єдиного внеску 
в складі податкової декларації платника єдиного податку. 
 

http://fru.ua/ua/goverment/committees/for-the-protection-of-property
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3) зменшення паперового документообігу та припинення виконання банківськими установами 
невластивих їм функцій. Передбачається, що дані новації запрацюють з 01.01.2019 року. 
 

 
4. Планується впровадити рамкові угоди для закупівель через ProZorro 

Порядок проведення публічних закупівель можуть спростити шляхом впровадження рамкових 
угод, що зніме необхідність постійного проведення процедур закупівель для товарів і послуг, які 
носять циклічний характер. Застосування рамкових угод може суттєво скоротити часові рамки 
проведення закупівель товарів і послуг як для замовників, так і для учасників. 
Передбачається, що рамкова угода може бути укладена між замовником і декількома учасниками, 
а також між централізованою закупівельною організацією і декількома замовниками та учасниками 
на термін до чотирьох років. 

Рішення про намір укласти рамкову угоду буде прийматися замовником за результатами розгляду 
та оцінки тендерних пропозицій. 

У рамковій угоді відзначається найвища ціна за одиницю товару (послуги) серед учасників, які 
визначені переможцями торгів. Єдиний критерій відбору учасників для укладення договору про 
закупівлю за рамковими угодами - ціна. Конкурентний відбір передбачає застосування крім ціни 
інших специфічних вимог до предмету закупівлі, але для вироблення якісного механізму 
застосування конкурентного діалогу пропонується відповідні положення Порядку застосовувати з 
1 січня 2019 року. 

Відповідний проект наказу «Про затвердження Порядку укладення та виконання рамкових угод» 
оприлюднено Мінекономрозвитку для громадського обговорення. 

 

 

5. Правила сертифікації будматеріалів пропонують оновити  

Правила сертифікації будматеріалів пропонують привести у відповідність з діючими нормами 
національного і міжнародного законодавства. Сертифікації підлягатимуть будівельні матеріали, 
вироби і конструкції, вироблені в Україні або ті, що ввозяться в країну, незалежно від того, 
відповідають вони нормативним документам чи ні.  

Для сертифікації необхідно подати відповідну заявку в орган сертифікації. При цьому заявником 
на сертифікацію одиничних виробів або партії продукції може бути юрособа або ФОП, а на 
сертифікацію продукції, що випускається серійно, - тільки юрособа. Заявка протягом місяця 
розглядається органом сертифікації, після чого ним приймається рішення про проведення 
сертифікації із зазначенням необхідних для цього дій. Далі орган сертифікації проводить відбір 
зразків продукції для досліджень разом із зразками-свідками, які повинні зберігатися органом 
сертифікації, лабораторією або виробником протягом усього терміну дії сертифікату відповідності.  

Дослідження зразків продукції проводять акредитовані випробувальні лабораторії, які визначені 
органом сертифікації в рішенні за заявкою. За результатами дослідження лабораторією 
складається протокол, на підставі якого орган сертифікації видає сертифікат відповідності. 
Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій доступні для 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3662.html
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обговорення. Бажаючі можуть направити свої пропозиції і зауваження на адресу 
Мінекономрозвитку. 

 
 

 

6. Оновлений механізм застосування податкової застави 

Змінюються правила застосування податкової застави контролюючими органами. Зокрема, 
передбачено, що право податкової застави виникає у разі розстрочення або відстрочення 
грошового зобов'язання або податкового боргу окремо по кожному податку і збору. Так, якщо сума 
грошового зобов'язання, заявлена до розстрочення (відстрочення), становить 1 млн грн і більше, 
майно платника податків, балансова вартість якого дорівнює чи перевищує заявлену до 
розстрочення (відстрочення) суму, підлягає передачі у податкову заставу. Відповідний Порядок 
застосування податкової застави контролюючими органами затверджено наказом Мінфіну від 16 
червня 2017 року №586. Крім того, оновлений порядок перевірки збереження майна, яке перебуває 
в податковій заставі. 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

7. Про заставні активи банків інвестори можуть дізнатися онлайн 

НБУ і ФГВФО в рамках загального пілотного проекту відкривають віртуальні кімнати даних, за 
допомогою яких потенційні інвестори можуть ознайомитися з активами неплатоспроможних банків, 
включеними в великі пули. 

 

 
8. НБУ більше не видає довідки про декларування валютних цінностей 

НБУ припиняє видачу довідок про декларування валютних цінностей підприємцям. Така довідка 
більше не потрібна для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, 
проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а 
також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Відповідні зміни передбачені 
наказом Мінфіну від 24 травня 2017 року №524. 
 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30727.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30727.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30630.html
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9. Посилено контроль у сфері фінмоніторингу 

НБУ впроваджує ризик-орієнтований підхід при плануванні та проведенні перевірок з питань 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Зазначені 
зміни передбачені постановою НБУ від 24 липня 2017 року №66. 

 

 

10. Нацбанк спростив перевірку фіноперацій з РФ 

Скорочено перелік фінансових операцій з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаною 
Верховною Радою державою-агресором/державою-окупантом, які підлягають перевірці та аналізу. 
Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 24 липня 2017 року №67 «Про внесення змін до 
Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про 
фінансові операції та їх учасників». 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17097.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17096.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17096.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB17096.html

