НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Листопад 2013

1. Податкове право
1.1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників
податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 р. № 657-18 (набрання чинності з 01.01.2014р.)
1.2. Розпорядження Кабінету Міністрів України №866-р від 23.10.2013р. «Про затвердження переліку джерел
інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення»
1.3. Наказ Міністерства доходів і зборів України N 699 від 22.11.2013 р. "Про затвердження Узагальнюючої
податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного
ціноутворення"
1.4. Наказ Міністерства доходів і зборів України N 701 від 22.11.2013 р."Про затвердження Узагальнюючої
податкової консультації щодо оподаткування сум страхового відшкодування, які при настанні страхового
випадку із предметом застави (автомобілем) виплачуються страховою компанією за договором банку вигодонабувачу, а не фізичній особі, що одержала в банку кредит під такий автомобіль"
1.5. Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.11.2013 р. № 14686/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо
використання сільськогосподарськими товаровиробниками - суб'єктами спеціального режиму оподаткування
коштів, що акумульовані ними на спеціальних рахунках"
1.6. Лист Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 р. № 11569/6/99-99-22-01-03-15/1128 "Щодо питань
застосування реєстраторів розрахункових операцій, перевезень вантажів автомобільним транспортом, права на
податковий кредит"
1.7. Лист Міністерства доходів і зборів України N 11981/6/99-99-19-04-02-15 від 26.09.2013 р. «Щодо коригування
ПДВ»
1.8. Рішення Київської міської ради від 02.10.2013 р. № 42/9630 «Про визначення мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб» (набрало чинності 01.11.2013 р. (газета
«Хрещатик» № 160 за 01.11.2013 р.)).

2. Господарське право
2.1. Постанова Національного банку України N 453 від 14.11.2013 "Про зміну строків розрахунків за операціями
з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті"
2.2. Постанова Національного банку України № 457 від 15.11.2013 р) "Про встановлення розміру обов'язкового
продажу надходжень в іноземній валюті"
2.3. Лист Державної служби України з питань захисту персональних даних N 10/2306-13 від 03.09.2013 р.
2.4. Лист Державної служби України з питань захисту персональних даних "Щодо права фізичних осібпідприємців використовувати працю іноземців та осіб без громадянства" від 03.10.2013 р. № ДЦ-09-6306/0/6-13

3. Судова практика
4. Інше
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РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВЕ ПРАВО
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 24.10.2013 р. № 657-18 (набрання чинності з 01.01.2014р.)
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників
податків та удосконалення деяких положень
8 листопада Президентом було підписано Закон, яким в черговий раз вносяться зміни до ПКУ, зокрема до:
порядку реєстрації платників податків, порядку застосування штрафних санкцій, порядку анулювання
«єдиноподатників», свідоцтва ПДВ. Левова частка змін стосується податку на прибуток.
1. Базовий (звітний) період
Річний базовий звітний період буде для всіх, крім двох винятків (п. 152.9 ПКУ). Перший виняток —
підприємства, які за попередній звітний рік мають прибуток, що впливає на об’єкт оподаткування, понад
10 млн грн і при цьому, оскільки за його результатами не було прибутку та бази для розрахунку авансових
внесків, не сплачують авансових внесків, але в I кварталі звітного року отримали прибуток, зобов’язані
подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали й за рік для нарахування та сплати
податкових зобов’язань (п. 57.1 ПКУ). Другий — платники податку на прибуток, які сплачують авансові
внески, однак за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримали прибуток чи
отримали збиток, мають право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.
Тоді вони авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснюють,
а податкові зобов’язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя,
трьох кварталів і за рік, яка подається до контролюючого органу.
2. Строк корисного використання нематеріальних активів обмежено
З 1 січня 2014 року нематеріальні активи з невизначеним строком використання амортизуватимуться
від 2 до 10 років. Відповідно до змін якщо згідно до правовстановлюючого документа строк дії права
користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається
платником податку самостійно, проте не може становити менше ніж два та більше ніж 10 років безперервної
експлуатації (пп.145.1.1 п.145.1 ст.145 Податкового кодексу
України).
До змін ця можливість визнати безнадійною
3. Заборгованість – безнадійна до спливу терміну
заборгованість ще до спливу терміну
давності
позовної давності стосувалася лише
заборгованості фізичної особи.
Тепер прострочена заборгованість юридичної особи, що
не погашена внаслідок недостатності майна, за умови, що
дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна
боржника, не призвели до повного погашення заборгованості, вважатиметься безнадійною заборгованістю.
4. Відображати податкові різниці – право а не обов’язок
З нового року обов’язок відображати у фінзвітності (яка подається разом із податковою декларацією)
податкові різниці зміниться на право платника податку (зміни в пп. 46.2 ПКУ). Щоправда залишиться
без змін інша норма ПКУ (п.1 підрозділу 4 розділу XX ПКУ), яка говорить, що суб’єкти господарювання
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- платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць
починаючи із звітних періодів 2014 року. Таким чином, у зв’язку з неузгодженістю (колізією) правових
норм керуючись принципом презумпції правомірності рішень платника податків в ситуаціях коли норми
ПКУ припускають множинне трактування норм законодавства (п. 4.1.4 ПКУ) вважаємо, що обов’язок
показувати контролюючому органу податкові різниці у суб’єкта господарювання відсутній.
5. “Контрольовані” операції і 5% різниці в ставці податку на прибуток
Підкориговано правило визначення переліку “низько податкових” країн для цілей застосування
трансфертного ціноутворення. До змін пп. 39.2.1.2 ПКУ відносив до складу контрольованих ті операції,
однією зі сторін яких є нерезидент, який зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на
прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок
на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні. Таке
формулювання припускало можливість вимірювання різниці в 5 % не в абсолютному, а у відносному
вимірі. Завдяки змінам різниця у ставці податку на прибуток становить не у 5% і більше, а у 5 і більше
відсоткових пунктів.
6. Боргові цінні папери – облік у емітентів
З 2014 року вводиться нова норм відповідно до якої у разі розміщення емітентом боргових цінних паперів
вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/
витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.
7. Цінні папери придбані до 01.04.2011 р.
Цінні папери придбані до набрання чинності розділом ІІІ ПКУ тепер оподатковуватимуться за правилами
передбаченими пп.153.8 та 153.9 ПКУ. Норму Перехідних положень ПКУ яка зобов’язувала оподатковувати
такі цінні папери та деривативи за правилами Закону про податок на прибуток скасовано.
8. Витрати на придбання корпоративних прав понесені до 1 січня 2013 р.
Тепер при подальшому відчуженні корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі
витрати понесені на їх придбання до 1 січня 2013 року можна враховувати при визначенні прибутків/
збитків (за п. 153.8 і 153.9) в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують
здійснення витрат. До змін це правило стосувалось тільки цінних паперів та деривативів.
Зазначена норма не до кінця узгоджується з пп. 14.1.213
ПКУ, у якому вказано, що резидентом України є фізична
особа, яка має місце проживання в Україні. Більше
того, там зазначено: якщо неможливо визначити
резидентський статус фізособи, використовуючи
положення пп. 14.1.213 ПКУ, згідно з яким фізособа
вважається резидентом, то вона є громадянином
України. Очевидно, що незважаючи на вищезазначені
неузгодженості податківці будуть тлумачити статус
резидента виходячи саме з спеціальної норми

9. “Резидентами” є тільки платники податку
на прибуток (для розділу ІІІ ПКУ)
Тепер у всіх випадках коли в розділі ІІІ “Податок
на прибуток” ПКУ згадуються “резиденти” йдеться
тільки про платників податку на прибуток (оновлений
п. 14.1.213 ПКУ). Отже норми розділу ІІІ які говорять
про резидентів не поширюються, зокрема, на
платників єдиного податку. Серед іншого – вимога
до резидентів утримувати податок при виплаті
нерезиденту доходу з джерелом його походження
з України тепер поширюється тільки на платників
податку на прибуток (п. 160.2 ПКУ).

Крім того у результаті доповнення пп. 170.11.1 ПКУ одним реченням суттєво зміниться порядок
визначення резидентського статусу фізосіб. Із набранням чинності нововведеннями особа, що має право
постійного проживання за кордоном, вважатиметься такою, що не проживає в Україні, тобто вона, з метою
обкладення ПДФО, за логікою речей, є нерезидентом України.
www.pravochin.com.ua
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Проте важливі зміни відбулись і в правовому регулюванні податку на додану вартість, а саме:
З 01.01.2014 р. із ПКУ зникнуть згадки про спеціальний документ — свідоцтво платника ПДВ. Інформацію
про реєстрацію нового платника ПДВ (або її анулювання) вноситимуть тільки до Реєстру платників
податку (п. 183.9 ПКУ). Документально підтвердити статус ПДВшника можна буде за допомогою витягу з
Реєстру платників ПДВ. Його міндоходівці зобов'язані надати на запит ПДВшника протягом двох робочих
днів безкоштовно й безумовно;
Крім того з нового 2014 року з бази оподаткування ПДВ будуть виключені суми неустойки (штрафів та/
або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або
неналежного виконання договірних зобов’язань. (абз. 2 п. 188.1 ПКУ);
З 01.01.2014 р. у п. 201.10 ПКУ з’явиться спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який
відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її виписки (реєстрації), зберігається
за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової
декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її
заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження №866-р від 23.10.2013р.
Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей
трансфертного ціноутворення
Уряд затвердив перелік джерел інформації про ринкові ціни та перелік спеціалізованих комерційних
видань для цілей трансфертного ціноутворення.
До основних джерел інформації, зокрема, віднесені наступні Інтернет-ресурси:
- Щомісячний інформаційний бюлетень "Огляд цін українського та світового товарних ринків"
(http://www.dzi.gov.ua/);
- Інформаційно -аналітичний продукт "Дайджест цін товарів на світових ринках"
( http://www.expert.kiev.ua/);
- Офіційний сайт Аграрної біржі (http://www.agrex.gov.ua/).
Допоміжними джерелами інформації визначено:
- Офіційний сайт Мінрегіону (http://www.minregion.gov.ua/);
- Офіційний сайт Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua/)
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ N 699 від 22.11.2013 р.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань
застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення
З метою роз’яснення платникам податків правил трансфертного ціноутворення та контрольованих
операцій Міндоходів видало Узагальнюючу податкову консультацію, в якій зокрема роз’яснило наступне:
- першим звітним періодом для подання Звіту про контрольовані операції буде 2013 рік. У звіті за
2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 р.
по 31.12.2013 р.;
- подання вищезгаданого Звіту із запізненням (строк подання - до 1 травня) прирівнюється до його
неподання і тягне за собою штрафні санкції, передбачені в п.120.3 ПКУ, тобто 5% від загальної суми
контрольованих операцій;
- незазначення окремої контрольованої операції у своєчасно поданому Звіті тягне за собою накладення
штрафу у розмірі 5% від суми контрольованої операції;
- при визначенні вартісного критерію (50,0 млн грн) контрольованої операції враховуються суми кредиту,
депозиту, позики, процентів за таким кредитом, депозитом, позикою, суми поворотної фінансової допомоги,
вартість товару за договорами комісії, поруки, агентськими та іншими аналогічними договорами, суми
комісійної (агентської) винагороди, вартість інвестицій;
- при розрахунку загальної суми операції потрібно враховувати як операції з продажу, так і операції з
придбання товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом;
- сума акцизного податку враховується при визначенні обсягу контрольованих операцій;
- самостійне коригування ціни контрольованої операції можливе як у поточному році, так і протягом
наступних років з урахуванням термінів позовної давності, передбачених ст. 102 ПКУ;
- операція може стати контрольованою у разі, якщо контрагент-пов’язана особа (резидент) самостійно
виявив помилку і у поточній декларації чи уточненому розрахунку уточнив показники за попередній рік,
що призвели до виникнення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ N 701 від 22.11.2013 р.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування сум
страхового відшкодування, які при настанні страхового випадку із предметом застави
(автомобілем) виплачуються страховою компанією за договором банку - вигодонабувачу,
а не фізичній особі, що одержала в банку кредит під такий автомобіль
Проаналізувавши норми чинного законодавства податківці дійшли висновку, що якщо за умовами договору
страхування автомобіля, що знаходиться у власності фізичної особи, передбачено, що вигодонабувачем
у разі настання страхового випадку є банк та сума страхового відшкодування перераховується страховою
компанією банку, який за рахунок цих коштів погашає частину такого кредиту, то для власника авто
(фізособи) такий дохід розглядається як додаткове благо та підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому,
банк повинен виконати усі функції податкового агента, встановлені ПКУ.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Лист від 05.11.2013 р. № 14686/6/99-99-19-04-02-15
Щодо використання сільськогосподарськими товаровиробниками - суб'єктами
спеціального режиму оподаткування коштів, що акумульовані ними на спеціальних
рахунках
В зазначеному листі податківці розглянули питання використання сільськогосподарськими
товаровиробниками — суб’єктами спецрежиму оподаткування коштів, що акумульовані ними на
спецрахунках. І прийшли до висновків, що ані ПКУ, ані Порядком № 11 не обмежено використання сум
ПДВ, що акумульовані на спецрахунку сільськогосподарського товаровиробника, виключно на оплату
ПДВ, який нарахований постачальником на вартість поставлених ним товарів/послуг.
Тому сільгосппідприємство має право оплачувати за рахунок коштів, що акумульовані на спецрахунку,
повну вартість товарів/послуг, призначених для використання у виробництві сільськогосподарської
продукції, у тому числі й ПДВ, який нараховується постачальником на вартість таких товарів/послуг.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Лист від 19.09.2013 р. № 11569/6/99-99-22-01-03-15/1128
Щодо питань застосування реєстраторів розрахункових операцій, перевезень вантажів
автомобільним транспортом, права на податковий кредит
На думку податківців водій юрособи або підприємця, який здійснює вантажні перевезення на договірних
умовах, серед інших документів неодмінно повинен мати при собі товарно-транспортну накладну (далі
— ТТН). Її застосування є обов’язковим для всіх суб’єктів госпдіяльності незалежно від форм власності.
Тому Міндоходів стверджує, що платник податку на
прибуток, який придбаває послуги з перевезення
вантажів автомобільним транспортом, у разі
Звертаємо увагу платників податків на цінність, яку
відсутності ТТН не вправі враховувати вартість
становить зазначений лист. Так податківці в ньому
таких послуг під час формування собівартості
самостійно дійшли висновків, які вже тривалий
придбаних (виготовлених) і реалізованих товарів
час суб’єкти господарювання змушені доводити у
(виконаних робіт, наданих послуг).
судовому порядку, а саме відсутність ТТН не може
вважатися перешкодою для формування як валових
Разом із тим ТТН є транспортною документацією,
витрат так і податкового кредиту при здійснені
яка підтверджує операції саме з надання послуг із
операцій з купівлі товару. Крім того, в жодному разі
перевезення вантажів, а не факт придбання товару.
зазначена обставина сама по собі не може вказувати
Тому за наявності документів, що підтверджують
про недійсність правочину.
фактичне отримання товару та його використання
у власній госпдіяльності, відсутність ТТН не може
бути підставою для невизнання витрат із придбання
матеріальних цінностей. Міндоходів роз’яснило, що підставою для формування податкового кредиту з
ПДВ є наявність належним чином оформленої податкової накладної чи митної декларації. А також як
винятку: заяви із скаргою на постачальника, поданої відповідно до п. 201.10 ПКУ, бухгалтерської довідки,
складеної згідно з п. 198.5 ПКУ, або інших документів, передбачених п. 201.11 ПКУ. Товарно-транспортна
накладна ж не міститься в переліку документів, які визначають право на формування податкового
кредиту. А тому за наявності перелічених вище документів відсутність ТТН не може позбавити права на
податковий кредит із ПДВ.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Лист N 11981/6/99-99-19-04-02-15 від 26.09.2013 р.
Щодо коригування ПДВ
В зазначеному листі податківцями піднято проблему
оформлення розрахунку коригування до податкової накладної
На нашу думку, таке твердження не є
в разі коригувань податкових зобов'язань і податкового кредиту
правомірним, адже в ст. 192 ПКУ та п. 18
на підставі ст. 192 ПКУ і п. 18 Порядку Мінфіну N 1379 від
Порядку N 1379 не міститься норм, які б
01.11.2011 р. (наприклад, у випадку повернення товарів покупцю).
зобов’язували продавця поєднувати дату
Міндоходів зауважує, що податкові зобов’язання продавця
виникнення права на коригування із
та податковий кредит покупця повинні бути відкориговані
датою підписання покупцем розрахунку
одночасно і в тому звітному періоді, на який припадає дата
коригувань.
отримання та підписання покупцем розрахунку коригувань.
Якщо покупець відмовляється підписувати розрахунок
коригування та відкоригувати свій податковий кредит, то, на
думку Міндоходів, підстави для коригування податкових зобов’язань у продавця теж відсутні. У такому
випадку податківці рекомендують звертатися до суду.
до змісту

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення від 02.10.2013 р. № 42/9630 (набрало чинності 01.11.2013 р. (газета «Хрещатик»
№ 160 за 01.11.2013 р.))
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб
З метою запобігання ухиленню від оподаткування фізособами, які отримують доходи від надання
нерухомого майна в оренду, Київміськрада встановила мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. м.
загальної площі нерухомого майна фізосіб у розмірі 7,53 грн. (з ПДВ).
Разом із цим установлено й додаткові коефіцієнти, які застосовуються під час визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. м, із-поміж яких:
Додатковий коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна в зонах охорони культурної спадщини,
який визначається, зокрема, за такою класифікацією:
- у разі знаходження нерухомого майна, що здається в оренду, в об’єктах, які розміщені в межах курортних,
заповідних зон, в об’єктах культурної спадщини національного значення, розташованих у межах
історичного центру міста - коефіцієнт дорівнює — 2;
- у разі знаходження нерухомого майна, що здається в оренду, в об’єктах культурної спадщини місцевого
значення, розташованих у межах історичного центру міста; коефіцієнт дорівнює — 1,75;
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- у разі знаходження нерухомого майна, що здається в оренду, в щойно виявлених об’єктах культурної
спадщини, розташованих у межах історичного центру міста; коефіцієнт дорівнює — 1,5.
Додатковий коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна за такою
класифікацією:
- у разі використання нерухомого майна для провадження виробничої діяльності — 2;
- у разі використання нерухомого майна для провадження іншої комерційної діяльності — 3;
- у разі використання нерухомого майна для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для
проживання фізичних осіб,— 1.
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2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Постанова N 453 від 14.11.2013
Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і
запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті
Зазначеною постановою Нацбанк вже вкотре продовжує дію низки норм, що стосуються розрахунків за
експортно-імпортними операціями та обов’язкового продажу інвалюти.
Так до 17 травня 2014 року:
- розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів повинні здійснюватися у строк, що не перевищує
90 календарних днів (а не 180, як зазвичай);
Звертаємо увагу, що Постанова НБУ також містить
чіткий перелік надходжень, які не підлягають
обов’язковому продажу, а саме: на користь держави
або під державні гарантії, за залученими відповідно
до міжнародних договорів України кредитами,
позиками; на користь резидентів-посередників
за договорами комісії, доручення, консигнації
тощо, що підлягають подальшому перерахуванню
власникам коштів (продаж валюти здійснюватимуть
уповноважені банки, які обслуговують власників
цих коштів); за проектами міжнародної технічної
допомоги, що пройшли держреєстрацію; що надійшли
як помилковий переказ.

- обов'язковому продажу на міжбанківському
валютному ринку України підлягають надходження
в інвалюті 1 групи Класифікатора інвалют та
банківських металів, а також у російських рублях із-за
кордону на користь юросіб, які не є уповноваженими
банками,
фізосіб-підприємців,
іноземних
представництв (крім офіційних представництв),
на рахунки, відкриті в уповноважених банках для
ведення спільної діяльності без створення юрособи,
а також надходження в інвалюті на рахунки
резидентів, відкриті за межами України на підставі
індивідуальних ліцензій НБУ;

- перекази із-за меж України в інвалюті на користь
фізосіб (резидентів та нерезидентів) у інвалюті
1 групи Класифікатора інвалют та у російських
рублях у сумі, що дорівнює або перевищує в
еквіваленті 150 тис. грн за місяць, підлягають обов’язковому продажу та мають виплачуватися фізособіотримувачу у гривнях шляхом зарахування на його поточний рахунок.

до змісту
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Постанова № 457 від 15.11.2013 р
Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті
В продовження врегулювання питання надходжень в іноземній валюті НБУ окремою постановою
встановив, що обов’язковому продажу як і раніше підлягатиме лише половина надходжень в інвалюті 1
групи Класифікатора інвалют та банківських металів та у російських рублях. Решта валюти залишається
у розпорядженні резидентів та нерезидентів і може використовуватися ними у відповідності із діючими
валютними правилами.
до змісту

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Лист N 10/2306-13 від 03.09.2013 р.
Держслужба з питань захисту персональних даних повідомила, що заборони щодо зберігання персональних
даних (далі – ПД) на території інших держав, зокрема на віддалених серверах, що знаходяться у датацентрах Німеччини та США, українським законодавством не передбачено. Але в такому разі особи, що
обслуговують такі сервери, виступатимуть в ролі розпорядників ПД. А відносини між володільцем
та розпорядником ПД мають бути оформлені у вигляді договору (п. 4 ст. 4 ЗУ "Про захист
персональних даних" N 2297-VI від 01.06.2010 р.).
Разом з цим варто пам’ятати про існуючі вимоги стосовно передачі персональних даних іноземним
суб'єктам, що зазначені у ст. 29 ЗУ N 2297-VI. Мова йде про необхідність забезпечення відповідною
державою належного захисту персональних даних.
Так, країнами, які забезпечують відповідний захист, визнаються ті, що є державами-учасницями
Європейського економічного простору, а також такі, що підписали Конвенцію Ради Європи про захист
осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.
Для країн, що не підпадають під вищезгадані умови, зокрема, США, Держслужба рекомендує
користуватися Угодою про передачу персональних даних, яка розроблена Американською торговою
палатою в Україні та погоджена Службою, яка визначає зобов'язання компаній-експортерів і компанійімпортерів забезпечувати належний захист персональних даних.
до змісту
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Лист від 03.10.2013 р. № ДЦ-09-6306/0/6-13
Твердження Державного центру зайнятості
є спірним. Дійсно, Закон «Про зайнятість
населення» надає право працевлаштування
лише юридичним особам. Водночас положення
ст. 8 Закону України «Про правовий статус
іноземців» надають право останнім займатися
трудовою діяльністю, та наділяють їх такими
ж правами як громадян України за єдиним
винятком - якщо відповідно до законодавства
України призначення на ці посади або заняття
такою діяльністю пов'язане з належністю до
громадянства України.

Щодо права фізичних осіб-підприємців
використовувати працю іноземців та осіб без
громадянства
В зазначеному листі Держцентр зайнятості висловив
впевненість, що право на застосування праці іноземців
та осіб без громадянства на території України мають
тільки підприємства, установи та організації, тобто лише
юридичні особи (п. 1 ст. 42 Закону України «Про зайнятість
населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI). Натомість
фізособи-підприємці не можуть працевлаштовувати
в себе іноземців та осіб без громадянства, оскільки
законодавством для них не передбачено такого права.

до змісту
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3. СУДОВА ПРАКТИКА
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
13.11.2013 року ВСУ розглянув справу № 6-123цс13 про визнання незаконним рішення органу місцевого
самоврядування про передачу земельної ділянки у власність фізичної особи і відновлення права
територіальної громади на вказану земельну ділянку з причини її передачі не за цільовим призначенням.
Колегія ВСУ зробила правовий висновок, згідно з яким відповідно до ст. 20 Земельного кодексу передача
земельної ділянки громадянам та юридичним особам відбувається за її цільовим призначенням. Надання
для цілей ведення особистого селянського господарства земель оздоровчого чи іншого призначення без
зміни у встановленому законом порядку їх цільового призначення на підставі п. а ст. 21 ЗК є підставою для
визнання таких рішень органів державної влади або органів місцевого самоврядування недійсними. Таким
чином передача земельної ділянки з порушенням її цільового призначення є підставою для позбавлення
громадянина права власності на цю земельну ділянку.

20.11.2013 року Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах розглянув справу
№ 6-126 цс 13, предметом якої був спір про стягнення заборгованості за споживчим кредитом після спливу
позовної давності. При розгляді цієї справи ВСУ зробив правовий висновок, відповідно до якого пункт 7
частини 11 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», яким кредитодавцю забороняється
вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув, у системному зв’язку з частиною
11 статті 11 зазначеного Закону стосується позасудового порядку повернення споживчого кредиту і
спрямований на те, щоб встановити судовий контроль за вирішенням таких вимог кредитодавця з метою
захисту прав споживача як слабшої сторони договору споживчого кредиту. Таким чином ВСУ встановив,
що закінчення строку давності споживчого кредиту не перешкоджає стягненню кредитної заборгованості
у судовому порядку.
до змісту
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4.ІНШЕ
За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги
(індекс інфляції) у жовтні 2013 р. становив 100,4%, з початку року – 99,8%.
З 1 грудня було підвищено розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати:
1) Прожиткового мінімуму:
•

загальний показник — до 1176 грн;

•

дітям до 6 років — до 1032 грн;

•

дітям від 6 до 18 років — до 1286 грн;

•

працездатним особам — до 1218 грн;

•

особам, які втратили працездатність — до 949 грн.

2) Мінімальної заробітної плати:
•

місячний розмір — до 1218 грн;

•

погодинний розмір — до 7,30 грн.

3) Максимальної величини доходу (зарплати) для утримання єдиного соціального внеску —
до 20706,00 грн.
4) Допомоги при народженні дитини:
- на першу дитину — до 30960,00 грн;
- на другу дитину — до 61920,00 грн;
- на третю та кожну наступну дитину — до 123840,00 грн.

Олександр Оніщенко

Сергій Римар

Керуючий партнер, адвокат
АК «Правочин»

Радник АК «Правочин»,
адвокат

З будь-яких питань, що пов’язані із текстом цього дайджесту, прохання звертатися
за електронною адресою: info@pravochin.com.ua
www.pravochin.com.ua
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