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ЗАКОНОДАВЧІ 

АКЦЕНТИ 

ТИЖНЯ, ЩО МИНУВ  

 

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ 

1. Закон про пенсійну реформу в Україні 

Закон №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» стосується не тільки пенсіонерів. 
Внесено значні зміни в інші закони, зокрема в Закон про єдиний 
соціальний внесок. Тепер інформація з Держреєстру 
соцстрахування може надаватися роботодавцям, банкам, 
підприємствам, установам та організаціям з метою її використання 
для обслуговування громадян. 

 
 

УКРАЇНА - СВІТ  

2.  Україна і Туреччина підписали низку угод 

Внесено зміни до угод про взаємне сприяння та захист інвестицій, 
а також про уникнення подвійного оподаткування. 
- Угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про 
внесення змін до Міжурядової угоди про взаємне сприяння та 
захист інвестицій. Документ визначає порядок сприяння залученню 
взаємних інвестицій з Туреччини в Україну і з України до 
Туреччини, механізм їх взаємного захисту на територіях держав, 
сприяє справедливому та рівноправного режиму інвестування; 
- Міжурядовий протокол про внесення змін до Угоди про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням 
стосовно податків на дохід і майно. 

ЦИТАТА 

ТИЖНЯ 

 

 

«Ми не 
плануємо 
захоплювати 
світ.  
Поки що». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергій Брін 
 
Співзасновник Google 
 
 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/page
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/page
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170676.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170676.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU96045U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU96045U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU96045U.html


 

 
 

2
 

3.  Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії 

підписали Протокол про внесення змін до Угоди про Уникнення подвійного 
оподаткування 

Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів 
фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як 
шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Великою 
Британією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових 
зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої 
держави.  
Протокол передбачає:  
■ оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія 
(інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що 
сплачує дивіденди та підвищено ставку з 10% до 15% - в усіх інших випадках; 
■ збільшено розмір ставки оподаткування процентів – з 0 % до 5%; 
■ збільшено розмір ставки оподаткування роялті – з 0 % до 5%; 
■ нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення 
можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією. 

 

 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ  

4.  Україна приєднається до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел 

енергії  

Членство в Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA) дасть можливість 
подавати заявки до абудабського фонду розвитку (АDFD) на отримання дешевих кредитів на 
впровадження «зелених» проектів. Зараз бюджет фонду становить 350 млн дол. США, а кредити 
надаються на конкурсній основі під 1-2% на термін до 20 років. Процедуру приєднання України до 
IRENA розпочато в 2016 році. Країни - члени IRENA погодили заявку. Наступний крок - прийняття 
розробленого законопроекту. 
Крім цього, приєднання України до IRENA дозволить: 
■ отримати допомогу IRENA для вдосконалення законодавчої бази, залучення інвестицій та 
нарощування потенціалу у відновлюваній енергетиці; 
■ надати додаткові гарантії потенційним іноземним інвесторам по вкладенню коштів в «зелені» 
проекти в Україні; 
■ тісно співпрацювати з розвиненими країнами в цій сфері; 
■ отримати доступ до баз даних IRENA про новітні технології та розробки, кращих світових 
практик та до ефективних механізмів фінансування проектів з виробництва «чистої» енергії. 
Відповідний президентський законопроект №0164 «Про приєднання України до Статуту 
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)» зареєстрований у Парламенті. 
 
 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

5. Тестовий режим блокування податкових накладних можуть повернути 

Законопроект про повернення тестового режиму блокування податкових накладних готовий до 
розгляду у Верховній Раді. Ухвалення законопроекту обумовлено необхідністю забезпечити 
виправлення недоліків впровадження системи призупинення реєстрації податкових накладних в 
ЄРПН, а також створити умови для відпрацювання контролюючими органами процедур 
призупинення реєстрації без створення додаткового необґрунтованого тиску на платників 
реального сектору економіки. Даним проектом запропоновано повернутися до тестового режиму 
призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, тобто 
застосування процедур, визначених п. 201.16 ПКУ, пропонується застосовувати без фактичного 
призупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.  
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та 
в цілому відповідний законопроект №7115 «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо призупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». 

 
 

6. Статус криптовалюти можуть врегулювати законодавчо 

У Парламенті зареєстровано два законопроекти, якими запропоновано визначити правовий 
статус криптовалюти і правові основи організації та діяльності суб'єктів криптовалютних 
транзакцій. Нововведення запропоновані законопроектом №7183 «Про обіг криптовалюти в 
Україні» та альтернативним законопроектом №7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют та 
їх похідних в Україні». 

 
 

 
 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

7. Правоохоронців хочуть карати за тиск на бізнес 

Уряд ініціює створення робочої групи для розробки і внесення в Парламент законопроекту, що 
передбачає відповідальність для правоохоронців за неправомірні дії, зокрема незаконні обшуки 
на підприємствах. Такий проект буде розроблений в рамках реформи контролюючих органів та 
забезпечення доброчесності у відносинах держави і бізнесу. До робочої групи також увійдуть 
представники бізнесу та Кабміну. Готувати законопроект планують в стислі терміни – 2-3 тижні. 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
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8. Спрощено процедуру отримання технічного свідоцтва на нову будівельну 

продукцію 

Мінрегіон не буде затверджувати перелік будівельних виробів, що підлягають перевірці та 
підтвердженню придатності для застосування, і вирішувати, чи підлягає нова будівельна 
продукція експертизі органами державного нагляду і контролю. Відповідно, виробнику більше не 
доведеться витрачати кошти на послуги з надання висновків щодо придатності для застосування 
нових будівельних виробів. Відповідні зміни внесені до Правил підтвердження придатності нових 
будівельних виробів для застосування постановою Кабміну №753. 

 
 
9. На пропозицію представників ФРУ на засіданні Уряду було знято з розгляду 

проект постанови КМУ «Про внесення змін до Примірного договору про 
постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва 
теплової енергії» 
 
Проектом передбачено врегулювання проблемних питань  укладання договорів на постачання 
газу виробникам теплової енергії. Змінами до п.12 передбачено заміну вимог ДЕСТ 5542-87 
«Гази горючі природні для промислового та комунального призначення. Технічні умови» на 
вимоги розділу III Кодексу газотранспортної системи. На практиці, фактична теплотворна 
здатність природного газу, що постачається виробникам теплової енергії відрізняється від тієї, 
що декларується на вході в газотранспортну систему. Проект перенесено для розгляду на 
засіданні профільного урядового комітету, участь в якому також візьмуть експерти ФРУ. 
 

 

 
10. ДФС розгляне інформацію про заблоковану накладну за 5 днів 

 
Зміни передбачені наказом Мінфіну від 18 вересня 2017 року №776, який вступив в силу 13 
жовтня. 

 
 
11. Нацкомітет з промислового розвитку підбив підсумки року своєї роботу і 

затвердив пріоритети на наступний  
 
11 жовтня, рівно рік, як був створений  і розпочав свою роботу Національний комітет з 
промислового розвитку при Кабміні. Одним з ініціаторів створення цієї платформи була 
Федерація роботодавців України. Виконавчим директором Комітету є заступник Голови Ради ФРУ 
Анатолій Гіршфельд. 
Одним з основних завдань комітету стало формування Стратегії розвитку промисловості. Комітет 
створив чотири робочі групи: «Залізничне машинобудування», «Сільгоспмашинобудування», 
«Авіабудування» і «Фінансове та інвестиційне забезпечення, інновації». 
За рік роботи Нацкомітет з промислового розвитку розробив Порядок використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Постанова КМУ від 01.03.2017 №130), 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170753.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31072.html
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удосконалив механізм визначення рівня локалізації виробництва техніки та обладнання, 
розробив декілька проектів постанов Кабміну щодо стимулювання авіагалузі, а також визначив 
першочергові кроки для розвитку інновацій в Україні. 
Комітет також визначив пріоритети своєї діяльності на наступний рік. До них увійшли - 
стимулювання виробництва продуктів із високою доданою вартістю, збільшення масштабів і 
стабілізація діючих промислових виробництв. В епіцентрі окремої уваги комітету - необхідність 
створення державних програм вітрової і сонячної енергетики, а також затвердження Програми 
розвитку авіабудування. 

 
 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

12. Затверджено Реєстр великих платників податків на 2018 рік 

До Реєстру включили 2594 суб'єкта господарювання - платника податків.  
Великий платник податків - юридична особа або постійне представництво нерезидента на 
території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовних 
податкових (звітних) квартали перевищує 1 млрд грн або загальна сума платежів, сплачених до 
держбюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий же 
період перевищує 20 млн грн.Такі платники податків підлягають включенню до Реєстру великих 
платників податків. Після включення платника податків до Реєстру та отримання повідомлення 
ДФСУ про дане включення платник податків зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі, 
який здійснює супровід великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного 
року), на який сформовано Реєстр. 
Всі великі платники податків, включені до Реєстру, будуть обслуговуватися в Офісі великих 
платників податків з початку податкового періоду (календарного року), на які сформовано реєстр. 
Реєстр великих платників податків на 2018 рік ДФСУ вже затвердила наказом від 26.09.2017 р 
№632.  
 

 

13. Декларацію з податку на прибуток приймуть за наявності квитанції про 

подання фінансової звітності 

Податківці повідомили про можливість подання в електронній формі Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 р 
№897, для платників з базовим звітним періодом - квартал. Фіскали звернули увагу, що 
відповідно до вимог п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з Декларацією 
фінансову звітність, яка є невід'ємною частиною Декларації. Оскільки форма Декларації містить 
обов'язкові для заповнення позначки щодо наявності наданих до Декларації додатків - форм 
фінансової звітності (абз. 11 п. 48.3 ПКУ), то Декларація подається після подання фінансової 
звітності та отримання квитанцій щодо її прийняття. Граничний термін подання Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2017 року - 09.11.2017. 

 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/72512.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/72512.html
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

14. Фінустанови можуть переводити валюту за кордон  

Відтепер небанківські фінустанови можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для 
розміщення гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем за кордоном. Такі 
кошти будуть використовуватися для забезпечення зобов'язань під час здійснення переказів в 
інші країни. Для переказу валюти за кордон у небанківської установи повинна бути індивідуальна 
ліцензія НБУ. Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 10 жовтня 2017 року №101. 

 
 
15. Документи в банк можна подавати без печатки 

 
Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 10 жовтня 2017 року №102, яка набрала 
чинності 13 жовтня. 
Для валютних операцій вже не потрібна наявність печатки. Національний банк скасував для 
валютних операцій вимогу друку і нотаріального завірення для оригіналів або копій документів. 
Відтепер клієнти уповноважених банків, які мають намір здійснити валютну операцію, зможуть не 
засвідчувати печатками документи, що подаються для проведення цих операцій. Також не буде 
вимагатися посвідчення печатками документів, які подаються в НБУ. Крім цього, в ряді випадків 
скасовано вимогу щодо нотаріального посвідчення для оригіналів або копій документів, що 
стосуються проведення валютних операцій. Разом з тим нотаріальне узгодження перекладу 
договорів та інших документів, що подаються банками і їх клієнтами в НБУ, залишається 
обов'язковим. 
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