НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Грудень 2013

1. Податкове право
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. N 890 "Про затвердження порядків ведення
реєстрів транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації
транспортних засобів, та транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати зазначеного податку,
і взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або
звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів"
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 935 "Про затвердження переліку видів
та категорій транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для
комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму,
збережені та відреставровані до оригінального стану та які належать до предметів колекціонування або
антикваріату"
1.3. Закон України від 19.12.2013 N 713-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок
окремих податків"
1.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 1042-р "Про затвердження переліку
держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових
пунктів нижчі, ніж в Україні"
1.5. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 N 793 "Про затвердження форми податкової
декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан
і доходи"
1.6. Наказ від 30 грудня 2013 року N 891 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування
постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі
відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову
історію"

2. Законодавство у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом
2.1. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України від 17 грудня 2013 року N 15 "Про затвердження
Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство"
2.2. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України від 17.12.2013 № 16 "Про затвердження
Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство"

3. Транспортне та авіаційне право
3.1. Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 N 983 "Про затвердження Змін до Правил
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"
3.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.12.2013 N 1009 "Про затвердження Класифікації
повітряного простору обслуговування повітряного руху України"
3.3. Наказ Міністерства інфраструктури України від 06.12.2013 N 987 "Про визнання такими, що не
застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР"
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4. Судова практика
4.1. Правові позиції Верховного суду України зазначені в Постановах за грудень 2013 року, прийнятих в
порядку перегляду Верховним Судом України судового рішення суду касаційної інстанції щодо неоднакового
застосування норм матеріального права

5. Інше
5.1. Закон України від 19 грудня 2013 року N 714-VII "Про внесення змін до Закону України "Про державну
службу"
5.2. Лист Національного банку України від 17.12.2013 р. N 67-008/28340 "Роз'яснення до Правил визначення
платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України"
5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. N 877 "Про затвердження Порядку надання
Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що
стосується лікарського засобу"
5.4. З 01.01.2014 року в Україні набирає чинності раніше відкладена законодавча норма Податкового кодексу
про обов'язкове оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. До цього часу платники
податків повинні були провести звірки майнових даних.

www.pravochin.com.ua

2

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Грудень 2013

РОЗДІЛ І: ПОДАТКОВЕ ПРАВО
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 4 грудня 2013 р. N 890
Про затвердження порядків ведення реєстрів транспортних засобів, з яких сплачено
екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та
транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати зазначеного податку, і
взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані
довідки про сплату або звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих
з експлуатації транспортних засобів
Зазначена Постанова розроблена та затверджена Кабінетом міністрів України відповідно до норм
Податкового кодексу України, якими регулюються питання сплати екологічного податку за утилізацію
знятих з експлуатації транспортних засобів, та транспортних засобів, на які поширюється звільнення від
сплати зазначеного податку.
Постановою, що коментується встановлюється порядок ведення електронного реєстру, держателем
якого є відповідний департамент Державтоінспекції. Мета створення реєстру – контрольна функція
держави в особі її повноважних органів за порядком видачі довідок та їх відповідного обліку.
Пунктом 5 Порядку встановлюється обов’язок Міндоходів, виробників та/або суб'єктів господарювання,
які реалізують транспортні засоби на внутрішньому ринку, за результатами видачі довідок про сплату
або звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
подавати департаментові Державтоінспекції реєстри виданих довідок щодобово до 24 години.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 18 грудня 2013 р. N 935
Про затвердження переліку видів та категорій транспортних засобів, з року випуску
яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення
пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму,
збережені та відреставровані до оригінального стану та які належать до предметів
колекціонування або антикваріату»
Зазначена Постанова містить перелік «раритетних» та антикварних автомобілів, ввезення на територію
України яких не обкладається утилізаційним податком. Постанова розподіляє автомобілі на сім класів
(від A до G) в залежності від року їх випуску (від перших автомобілів до кінця семи десятих ХХ століття).
до змісту
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 19.12.2013 N 713-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків
Звертаємо увагу, що зазначеним Законом змінені деякі ставки оподаткування на 2014 рік, зокрема:
1)Звільнення від оподаткування операції з постачання на митній території України та вивезення в
митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних
культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному режимі
експорту таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та
підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських
підприємств - виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним
фондом у разі їх придбання з ПДВ.
Зазначена пільга не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та
товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.
2)Зупинення на 2014 рік дії підпункту "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 цього Кодексу в
частині справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту
етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його
використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі
більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу.
У 2014 році з товарів (продукції), зазначених у цьому пункті, акцизний податок справляється за ставкою,
визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ
ЗЕД.
3)Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією, зобов'язані використовувати у виробництві коньяку спирт коньячний власного виробництва
або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у
перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:
10 відсотків - з 1 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року;
0 відсотків - з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року;
5 відсотків - з 1 січня 2015 року.
4)Збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої.
до змісту
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження від 25 грудня 2013 р. N 1042-р
Про затвердження переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток
(корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні
Зазначений перелік держав затверджено у відповідності до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту
39.2 статті 39 Податкового кодексу України.
Таким чином, співпраця з контрагентами-нерезидентами, зареєстрованими у державах (територіях),
визначених цією постановою, у випадку досягнення або перевищення загальної суми операцій із таким
контрагентом (50 мільйонів гривень (без урахування ПДВ)) протягом календарного року вважатиметься
контрольованою операцією в цілях трансферного ціноутворення.
В розумінні чинного Податкового кодексу України, контрольованою операцією є операція, якщо за
календарний рік загальна сума операцій рівна або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування ПДВ)
з розрахунку на одного контрагента, який при цьому є
1) пов'язаною особою - нерезидентом, або
2) пов'язаною особою - резидентом, і при цьому:
- задекларував податкові збитки в декларації по податку на прибуток за минулий рік,
- на початок податкового року застосовує спеціальний режим оподаткування,
- сплачує податок на прибуток або ПДВ не по базовій ставці за станом на початок року,
- не є платником податку на прибуток і/або платником ПДВ на початок податкового року, або
3) нерезидентом, який зареєстрований в державі, в якій ставка податку на прибуток (корпоративний
податок) на 5 і більше процентних пунктів нижче чим в Україні (чи якщо такий нерезидент сплачує
податок на прибуток або корпоративний податок по ставці, яка на 5 і більше процентних пунктів нижче
чим в Україні).
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ від 11.12.2013 N 793
Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та
Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Звертаємо увагу платників податків на те, що зазначеним Наказом затверджено форму податкової
декларації про майновий стан і доходи, а також Інструкцію про порядок її заповнення.
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ від 30 грудня 2013 року N 891
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету
Міністрів України від 25 січня 2012 року N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі
відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має
позитивну податкову історію"
Міндоходів зазначеним наказом затвердило Методичні рекомендації щодо застосування постанови
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності
яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію".
Зокрема, зазначено, що згідно з нормами постанови N 73 платники ПДВ вважаються такими, що
мають позитивну податкову історію, якщо протягом попередніх 36 послідовних місяців такі платники
відповідають усім визначеним у ній критеріям, оскільки однією з умов постанови N 73 є відповідність
платника ПДВ критеріям, установленим п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу (у разі подання податкової
декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації).
Таким чином, оскільки розрахунок на відповідність критеріям, установленим п. 200.19 ст. 200 Кодексу,
здійснюється лише за умови декларування суми бюджетного відшкодування в рядку 23.1 податкової
декларації з податку на додану вартість, форма якої затверджена наказом Міндоходів від 13.11.2013 N 678,
то платник податку вважається таким, що має позитивну податкову історію, не лише при декларуванні
суми бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника у банку у кожному із 36 попередніх
послідовних місяців, а й за умови, якщо він хоча б в одному чи в декількох із 36 попередніх послідовних
місяців здійснює декларування інших показників декларації.
до змісту
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РОЗДІЛ ІІ: ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ВІДНОВЛЕННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО
БАНКРУТОМ
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
Постанова від 17 грудня 2013 року N 15
Про затвердження Положення про порядок проведення санації до порушення
провадження у справі про банкрутство
Зазначеною постановою Пленуму ВГСУ вводиться принципово нова процедура у справах про банкрутство.
Зокрема, даним судовим актом встановлюється порядок проведення досудової санації боржника, яка
може бути затверджена господарським судом до порушення справи про банкрутство боржника.
На відміну від «старого» законодавства у цій галузі, процедура санації щодо боржника могла бути
встановлена господарським судом лише після винесення ухвали про порушення провадження у справі
про банкрутство. В даному ж випадку, постановою передбачається можливість введення досудової санації.
Право на її ініціювання має кредитор або боржник. Підставами для запровадження такої процедури є
наявність: відповідної письмової згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном)
боржника; відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків
кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку; плану досудової
санації, який повинен бути письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та схвалений
загальними зборами кредиторів боржника; ознак неплатоспроможності боржника або її загрози
Досудова санація запроваджуються господарським судом на підставі ухвали про затвердження плану
досудової санації.
Наслідками запровадження досудової санації є: введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, які
виникли до затвердження судом плану досудової санації; встановлення заборони на порушення справи
про банкрутство боржника за його заявою або за заявою будь-кого з кредиторів, вимоги яких виникли
до затвердження судом плану досудової санації, на строк, передбачений цим планом; обов’язковість умов
плану досудової санації боржника для всіх кредиторів, вимоги яких виникли до затвердження судом
плану досудової санації.
до змісту
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ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 17.12.2013 № 16
Про затвердження Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про
справу про банкрутство
Доволі важливий судовий акт ВГСУ, яким передбачається можливість офіційного оприлюднення
інформації у справах про банкрутство шляхом застосування веб-ресурсу (сайту) ВГСУ.
Положеннями порядку встановлюється обов’язок судді, який прийняв судове рішення, що містить припис
про офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення), не пізніше дванадцятої години наступного
робочого дня сформувати в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" в електронній
формі оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному опублікуванню. Суддя підписує оголошення
за допомогою електронного цифрового підпису.
Корисна постанова Пленуму ВГСУ, яка
розв’язує серед іншого також і питання
пріоритетності в оприлюдненні інформаціі
у справах про банкрутство. Нагадуємо, що
раніше пріоритет був за оприлюдненням
в друкованих засобах масової інформаціі,
а відлік часу на звернення із вимогами
кредитора починався з моменту публікаціі.

Офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення)
здійснюється адміністратором автоматизованої системи державним підприємством "Інформаційні судові системи"
протягом одного робочого дня.
Слід звернути увагу також на те, що Постанова передбачає
офіційне оприлюднення інформації не тільки про порушення
провадження у справі про банкрутство боржника, а також
інформацію про:

- Проведення загальних зборів кредиторів боржника. Більш
того, у відповідності до п. 4.12 Постанови, Загальні збори
кредиторів можуть бути проведені виключно за умови
розміщення оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на офіційному веб-сайті державного
органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.
- Про проведення аукціону з продажу майна. Аналогічно з приписами п. 4.1.2., п. 4.2.2. Постанови
передбачає, що Аукціон з продажу майна боржника може бути проведений виключно за умови розміщення
оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника на офіційному веб-сайті державного
органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.
- Повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;
- Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.
до змісту
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РОЗДІЛ 3: ТРАНСПОРТНЕ ТА АВІАЦІЙНЕ ПРАВО
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Наказ від 05.12.2013 N 983
Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в
Україні
Згаданим наказом вносяться деякі зміни до «Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом
в Україні». Зміни стосуються доповненням Правил деякими новими визначеннями, викладено у новій
редакції деякі пункти, що стосуються кріплення вантажів під час перевезення та стандартів перевезення
вантажу в Україні.
Водночас, Наказом затверджується нова форма товарно-транспортної накладної, як основного первинного
документу, що підтверджує здійснення відповідного перевезення вантажу.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Наказ від 10.12.2013 N 1009
Про затвердження Класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху
України
Зазначеним Наказом у відповідності до ст. 26 Повітряного кодексу України затверджено Класифікацію
повітряного простору, який відноситься до обслуговування повітряного руху України.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Наказ від 06.12.2013 N 987
Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативноправових актів СРСР
Звертаємо увагу, що зазначеним Наказом визнано такими, що не застосовуються на території України
наступні нормативно-правові акти СРСР у сфері авіації, а саме:
- вказівку першого заступника Міністра цивільної авіації СРСР від 29 березня 1984 року N 195/У-2 "О
подготовке и приемке временных аэродромов и посадочных площадок для вертолетов";
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- "Типовые нормативы численности и Порядок определения нормативной трудоемкости работ в
аэродромной службе", затверджені заступником Міністра цивільної авіації СРСР 22 червня 1987 року N
27/и;
- вказівку заступника Міністра цивільної авіації СРСР від 15 серпня 1989 року N 436/у "О введении в
действие новых норм расхода ГСМ средствами механизации в гражданской авиации".
до змісту
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РОЗДІЛ 4: СУДОВА ПРАКТИКА
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Правові позиції Верховного суду України зазначені в Постановах за грудень 2013 року,
прийнятих в порядку перегляду Верховним Судом України судового рішення суду
касаційної інстанції щодо неоднакового застосування норм матеріального права
Правова позиція у справі № 6-126цс13
Абсолютно логічна позиція Верховного Суду
України на здавалось би очевидні речі. Цілком
зрозуміло, що споживчі кредити також потрібно
повертати, проте у разі пропуску строку давності
це необхідно робити лише в судовому порядку,
оскільки лише суд спроможний оцінити
обґрунтованість причин пропуску такого строку
та, за наявності підстав, його поновити.

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 самою
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.
до змісту

Правова позиція у справі № 6-124цс13
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України “Про іпотеку” іпотекодержатель може задовольнити
забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.
Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов
договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та
вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Виходячи з положень частини другої статті 16 ЦК України, частини третьої статті 33, статті 36, частини
першої статті 37 Закону України “Про іпотеку” не виключається можливість звернення стягнення на предмет
іпотеки шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання
забезпечених іпотекою зобов’язань за рішенням суду, оскільки цими нормами передбачено задоволення
вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, яке ототожнюється зі
способом звернення стягнення, якщо такий спосіб передбачено іпотечним договором.
до змісту
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Правова позиція у справі № 6-127цс13
Верховний Суд в цій своїй правовій позиції
фактично погодився з тим, що відсутність
реєстрації договору не знаходиться в причиннонаслідковому зв’язку з його волевиявленням
на його укладення. Оскільки ці речі не є
пов’язаними і не тянуть визнання договору
недійним з підстав
визначених частиною
третьою статті 203 та частиною першою статті
215 ЦК України.

Вільне волевиявлення учасника правочину, передбачене
статтею 203 ЦК України, є важливим чинником, без
якого неможливо укладення договору оренди земельної
ділянки. Своє волевиявлення на укладення договору
учасник правочину виявляє в момент досягнення згоди
з усіх істотних умов, складання та скріплення підписом
письмового документа.
Реєстрація договору є адміністративним актом, тобто
елементом зовнішнім щодо договору.

Прохання учасника правочину не здійснювати реєстрацію
договору оренди земельної ділянки, волевиявлення на
укладення якого він виявляв у момент досягнення згоди з усіх істотних умов, складання та скріплення
підписом письмового документа, не є підставою для визнання договору недійсним у порядку, визначеному
частиною третьою статті 203 та частиною першою статті 215 ЦК України.
до змісту
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РОЗДІЛ 5: ІНШЕ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 19 грудня 2013 року N 714-VII
Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"
Зазначеним Законом черговий раз переноситься дата введення в законну силу Закону України «Про
державну службу» в новій редакції до 01.01.2015 року.
до змісту

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист від 17.12.2013 р. N 67-008/28340
Роз'яснення до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та
обігових монет національної валюти України
Постановою Правління НБУ від 23.10.2013 року № 422 затверджено Правила визначення платіжних ознак
та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Застосування зазначених
Правил на практиці викликало цілу низку питань, у зв’язку з чим НБУ були надані відповідні Роз’яснення
щодо порядку застосування таких Правил.
Цікавим, на нашу думку, є пункт 1 Роз’яснень, у відповідності до якого фізична та/або юридична особа
має право звернутися до територіального органу НБУ щодо обміну банкнот, забруднених хімічними та
радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, що впливають або за
певних умов можуть негативно впливати на здоров'я людини.
Особа, що звертається з відповідним проханням про обмін банкнот має повідомити про ситуацію, унаслідок
якої сталося відповідне забруднення, особливо, у випадках наявності на банкнотах, що пред'являються до
обміну явних візуальних та органолептичних ознак забруднення.
У даному пункті не йдеться про необхідність проведення обов'язкового поаркушного приборного контролю
банкнот на наявність радіоактивних, хімічних, біологічних забруднень тощо.
до змісту
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 4 грудня 2013 р. N 877
Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на
використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського
засобу
Доволі цікава Постанова КМУ, яка може вплинути на подальший розвиток фармацевтичного бізнесу в
Україні.
Даною постановою Кабінет міністрів України передбачає можливість видачі суб’єкту господарювання
дозволу на використання запатентованого винаходу, що пов’язаний з лікарським засобом при умові, що
власник патенту безпідставно відмовив такому суб’єкту у використанні згаданого патенту. Таким чином,
Уряд України бере на себе повноваження власника патенту того чи іншого винаходу, який пов’язаний з
лікарськими засобами в питаннях пов’язаних з наданням дозволу на його використання на внутрішньому
ринку України.
Дозвіл може бути надано суб’єкту господарювання за обов’язкової наявності двох наступних умов:
наявність безпідставної відмови власника патенту щодо використання його винаходу суб’єктом
господарювання; власник патенту не може задовольнити потребу у відповідному лікарському засобі
силами та потужностями, що звичайно використовуються для виробництва такого лікарського засобу.
Можливість виконання Кабінетом міністрів України таких повноважень обґрунтовується метою
забезпечення охорони здоров'я населення, у тому числі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам
Постанова серед іншого встановлює перелік документів, які мають надаватися суб’єктом господарювання.
Дозвіл може бути надано суб'єктові господарювання, що здійснює виробництво лікарських засобів
у повному обсязі або на кінцевій стадії виробництва лікарського засобу з використанням активного
фармацевтичного інгредієнта іншого виробника на виробничих дільницях, розташованих на території
України, на підставі ліцензії на виробництво лікарських засобів, або суб'єктові господарювання, що
здійснює ввезення на територію України лікарських засобів на підставі ліцензій на імпорт лікарських
засобів і оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
до змісту

www.pravochin.com.ua

14

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Грудень 2013

З 01.01.2014 року в Україні набирає чинності раніше відкладена законодавча норма
Податкового кодексу про обов'язкове оподаткування нерухомого майна, відмінного
від земельної ділянки. До цього часу платники податків повинні були провести звірки
майнових даних.
Об'єктом оподаткування є квартири і будинки, що перевищують площу в 120 кв. м і 250 кв. м відповідно.
Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.
Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинки, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка
податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м
і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв. м.
до змісту

Олександр Пащенко

Юрій Сівовна

Партнер, адвокат
АК «Правочин»

Старший юрист АК
«Правочин»

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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