НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Червень 2014

1. Дорожній рух та облік транспортних засобів
1.1. Закон України № 1283-VII від 29.05.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
паркування транспортних засобів»
1.2. Закон України № 1303-VII від 03.06.2014 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки»

2. Мобілізація
2.1. Закон України № 1275-VII ВІД 20.05.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»

3. Оподаткування та збори
3.1. Наказ Міністерства фінансів України № 462 від 22.04.2014 р. «Про внесення змін до Порядку обліку
платників податків і зборів»
3.2. Лист Міністерства доходів і зборів України, Головне Управління Міндоходів у м. Києві № 4151/10/26-15-1101-06 від 08.05.2014р. «Щодо права на податкові витрати та податковий кредит з ПДВ у разі відсутності ТТН»
3.3. Лист Міністерства доходів і зборів України від 01.04.2014 р. N 414/3/99-99-10-04-02-10
3.4. Лист Пенсійного фонду України від 16.05.2014 р. N 13070/05-10 «Щодо відображення періоду навчальних
зборів і мобілізації у звітності по ЄСВ»
3.5. Постанова Кабінет Міністрів України № 160 від 21.05.2014 р. «Про утворення Державної фіскальної
служби»

4. Судова практика
4.1. Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України від 05.06.2014 № 01-06/745/2014

5. Протидія корупції
5.1. Закон України N 1261-VII ВІД 13.05.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України»

6. Банківське та фінансове право
6.1. Закон України № № 1304-VII від 03.06.2014 р. «Про мораторій на стягнення майна громадян України,
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»
6.2. Постанова Національного Банку України № 328 від 30.05.2014 р. «Про врегулювання діяльності фінансових
установ та проведення валютних операцій»
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РОЗДІЛ І: ДОРОЖНІЙ РУХ ТА ОБЛІК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № 1283-VII від 29.05.2014 р.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування
транспортних засобів
Дата набрання чинності 22.06.2014 р.
Зазначеним Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими
встановлюється адміністративна відповідальність осіб-власників транспортних засобів за несплату послуг
паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях. Крім того, встановлюється
адміністративна відповідальність власників транспортних засобів за паркування транспортного засобу на
пільгове місце паркування, якщо такий власник не має відповідних пільг.
Коментований Закон також вводить адміністративну відповідальність для суб’єктів господарювання, які
утримують відповідні місця для паркування за неналежну організацію місця паркування та відсутність
обладнання, за допомогою якого можливо здійснювати оплату за паркування.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № 1303-VII від 03.06.2014 р.
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безпечної експлуатації
сільськогосподарської техніки
Дата набрання чинності: 22.06.2014 р.
Зазначеним Законом скасовується обов’язковий технічний огляд сільськогосподарської техніки.
Законом скасовується обов'язковий технічний контроль сільськогосподарської техніки. Стаття 35 Закону
"Про дорожній рух" доповнюється положенням про те, що обов'язковому технічному контролю не
підлягають, зокрема, технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом "Про систему
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України".
Таким чином, із закону виключається низка положень, зокрема про те, що обов'язковий технічний контроль
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом
міністрів.
До того ж, виключається положення про те, що на кожний трактор, самохідне шасі, самохідну
сільськогосподарську, дорожньо-будівельну і меліоративну машини, одиницю сільськогосподарської
техніки, інший механізм, що пройшов обов'язковий технічний контроль і згідно з протоколом перевірки
технічного стану визнаний технічно справним, уповноважений суб'єкт господарювання видає протокол
перевірки технічного стану транспортного засобу.
до змісту
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РОЗДІЛ ІІ: МОБІЛІЗАЦІЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № 1275-VII ВІД 20.05.2014 р.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації
Дата набрання чинності 08.06.2014 р.
Зазначеним Законом вносяться зміни і доповнення в низку нормативно-правових актів України, якими
зокрема є: Податковий кодекс, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про альтернативну
(невійськову) службу», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей» та ін..
Коментований Закон спрямований на встановлення гарантій та захист прав та інтересів мобілізованих
громадян. Законом вносяться зміни до чинного трудового законодавства України, які зберігають за
мобілізованою особою її постійне місце роботи (якщо особа мобілізована не більше ніж на один рік), а
також середній місячний заробіток за рахунок державного бюджету. Окремий порядок компенсації цього
заробітку за рахунок державного бюджету встановлюється Кабінетом міністрів України.
Зміни до Податкового законодавства звільняють мобілізованих осіб від обов’язку подання податкової
звітності протягом часу, на який було мобілізовано особу-платника податків, а також встановлюють
додатковий строк для подання податкової звітності з дня демобілізації. Крім того, мобілізована особаплатник податків звільняється від штрафних санкцій та пені за несвоєчасне подання податкової звітності
у зв’язку з мобілізацією.
до змісту
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РОЗДІЛ III: ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗБОРИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ № 462 від 22.04.2014 р.
Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів
Дата набрання чинності: 06.06.2014 р.
Черговий раз змінено порядок обліку платників податків і зборів в Україні. Так, коментованим наказом
введено наступні зміни:
- змінено порядок переведення платників податків на обслуговування з одного контролюючого органу
до іншого у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язаною зі зміною
адміністративно-територіальної одиниці та ін.
- подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через
які провадиться діяльність, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, а не
за місцезнаходженням такого об’єкта,
- оприлюднення щоденно на єдиному державному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну політику, даних про взяття на облік суб’єктів господарювання як
платників податків у контролюючих органах;
-

оновлено форми реєстраційних документів:

-

довідка про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП);

-

довідка про зняття з обліку платника податків (форма №12-ОПП);

-

заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів;

- заява для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів (форма №1-ОПП); заява про реєстрацію
постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток (форма №1-РПП);
реєстраційна заява для самозайнятих осіб (форма №5-ОПП);
- заява про ліквідацію або реорганізацію платника податку (форма №8-ОПП); довідка про відсутність
заборгованості з податків і зборів (форма №20-ОПП).
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ
ЛИСТ № 4151/10/26-15-11-01-06 від 08.05.2014р.
Щодо права на податкові витрати та податковий кредит з ПДВ у разі відсутності ТТН
Цим Листом податківці м. Києва в межах своїх повноважень надали роз’яснення щодо можливості
зазначення податкових витрат у випадку відсутності первинної бухгалтерської документації, до якої серед
іншого відносяться ТТН та митні декларації.
Основна ідея роз’яснення полягає в тому, що підприємство, що сплатило за послуги з перевезення
вантажу, для врахування вартості послуг у складі витрат при обчисленні податку на прибуток повинно
мати належним чином оформлену первинну транспортну документацію, що підтверджує одержання
послуг з перевезення вантажів.
З огляду на це, у разі відсутності первинної транспортної документації, у тому числі ТТН, при обчисленні
об’єкта оподаткування платник податку не має підстав їх врахувати при формуванні собівартості
придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
До податкового кредиту не відносяться суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням
товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені накладними, оформленими
з порушенням вимог ст. 201 ПКУ) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами,
передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ.
Отже, відсутність товарно-транспортної накладної за наявності правильно оформленої податкової
накладної не може впливати на податковий кредит платника податків.
до змісту

На практиці у господарюючих суб’єктів України
доволі частими є випадки коли певні особи
від імені господарюючого суб’єкту підписують
первинні документи без належних на те
повноважень. Фактично мова йде про відсутність
чіткої нормативної та організаційної дисципліни
у таких суб’єктів. Можна погодитись з точкою
зору, що наказ керівника про уповноваження на
підписання певного роду документів має бути,
проте платник податку не повинен контролювати
наявність такого наказу на підприємствіконтрагенті.

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
УКРАЇНИ
ЛИСТ від 01.04.2014 р.
N 414/3/99-99-10-04-02-10
Зазначеним листом податковий орган звертає увагу
платників податків, що повноваження особи, яка від
імені юридичної особи підписує первинні документи
та податкові накладні (яка, відповідно не є керівником
господарюючого суб’єкту) мають бути підтверджені
відповідним наказом керівника господарського
суб’єкту, який доводиться до відома всіх працівників
під особистий підпис.
до змісту
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Лист від 16.05.2014 р. N 13070/05-10
Щодо відображення періоду навчальних зборів і мобілізації у звітності по ЄСВ
Даним листом Пенсійний фонд України звертає особливу увагу роботодавців, які використовують найману
робочу силу щодо обліку працівників, які знаходяться на військових зборах або мобілізовані.
Зокрема, на період мобілізації, на особливий період, але не довше ніж один рік, за працівниками зберігається
місце роботи і середня заробітна плата. Таку норму запроваджено з 01.04.2014 р. Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації" від
27.03.2014 р. N 1169-VII. Враховуючи зазначене, трудові відносини, впродовж вищезазначених строків, з
такими працівниками не перериваються.
У разі, якщо період мобілізації або перебування працівника на військових зборах знаходиться в межах
одного місця, то середня заробітна плата, нарахована за цей час, відображається разом із заробітною
платою за такий звітний місяць.
Якщо період виходить за межі одного календарного місяця, то сума середньої заробітної плати за
наступний календарний місяць відображається окремим рядком.
У випадку зазначеному у листі, суму 1470,60 нараховану у звіті за березень 2014 року необхідно відображати
окремими рядками:
за березень 2014 року нараховану суму за березень;
за квітень 2014 року - суму за квітень.
Спеціального коду типу нарахувань для відображення середньої заробітної плати у таблиці 6 додатку 4
звіту нормативно не встановлено.
Право застрахованої особи буде порушено, у випадку, якщо "перехідні" суми середньої заробітної плати не
будуть відображені окремими рядками для вищезазначених осіб.
до змісту
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Сумніваємось, що платників податків
якимось чином буде хвилювати назва
цього «чудового» фіскального відомства.
Інше питання: кількісні та якісні зміни
податківців. Сама по собі зміна назви
центрального органу державної влади не
вирішить всіх проблем, що накопичились
протягом тривалого часу. Залишається
сподіватись на краще і мати надію, що зміна
назви потягне структурну трансформацію,
а найголовніше зміну в підходах.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова № 160 від 21.05.2014 р.
Про утворення Державної фіскальної служби
Дата набрання чинності: 06.06.2014 р.
Зазначеною Постановою Кабміну Міністерство доходів і
зборів реорганізовується шляхом перетворення на Державну
фіскальну службу. До того ж, постанову Кабінету Міністрів
України від 1 березня 2014 р. № 67 “Про ліквідацію Міністерства
доходів і зборів” визнано такою, що втратила чинність.
до змісту
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РОЗДІЛ ІV: СУДОВА ПРАКТИКА
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Інформаційний лист від 05.06.2014 № 01-06/745/2014
Важливий інформаційний лист ВГСУ, який роз’яснює деякі особливості господарського процесу, які
пов’язані з набуттям чинності Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України».
ВГСУ звертає увагу на необхідність доказування неможливості повідомлення іншої сторони на території
АРК про звернення до суду з позовом. При цьому, в якості доказу може розглядатися будь-який документ
поштової установи, який свідчить про неможливість повідомлення сторони у справі у зв’язку з наявністю
окупації території.
Інший важливий момент, на який звертає увагу ВГСУ це те, що згідно з процесуальним законом господарські
суди м. Києва, Київської обл. та Київський апеляційний господарський суд (яким підсудні господарські
справи з АРК), не мають процесуальної можливості витребувати справи з тимчасово окупованої території.
Це завадить судам в подальшому розгляді справ. Проте в такому випадку, позивача необхідно звертатись
до господарського суду з новим позовом, із відповідним посиланнями щодо причини пропуску строку. У
випадку визнання причин пропуску строку поважними, справа розглядатиметься в загальному порядку.
до змісту
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РОЗДІЛ V: ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України N 1261-VII ВІД 13.05.2014 р.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної
антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України
Дата набрання чинності: 04.06.2014 р.
Зазначеним Законом вносяться зміни до чинного антикорупційного законодавства України з метою
посилення відповідальності за вчинення корупційних дій як суб’єктами публічного права, так і суб’єктами
приватного права. Більшу частину змін було внесено в чинне кримінальне та кримінально-процесуальне
законодавство та Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Чергова декларативна спроба законодавців
зробити вигляд тотальної боротьби з корупцією.
Але, як завжди питання реального виконання
зазначених норм на практиці залишається
актуальним. Зрозуміло, що без прийняття
зазначених норм на законодавчому рівні, ні
про який безвізовий режим з країнами Європи
говорити не доводиться. Проте, прийняття
зазначених норм на папері, та низький рівень їх
реалізаціі на практиці не є свідченням того, що
Україна досягла рівня розвитку правосвідомості
країн Європи.

До Кримінального кодексу України коментованим
Законом введено низку правових норм, які спрямовані
на запобігання та протидії корупції. Зокрема, кодекс
доповнено статтею 961, яка встановлює можливість
застосування такого виду санкції, як спеціальна
конфіскація, яка полягає у вилученні з власності фізичної
або юридичної особи за рішенням суду у власність
держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках,
визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину,
передбаченого статтею 354 та статтями 364, 364-1, 365-2,
368-369-2.
Крім того, законодавець черговий раз намагається
встановити відповідальність юридичних осіб за вчинення
її службовими особами корупційного кримінального
правопорушення.

до змісту
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РОЗДІЛ VI: БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № № 1304-VII від 03.06.2014 р.
Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення
кредитів в іноземній валюті
Дата набрання чинності: 07.06.2014 р.
Зазначеним Законом введено мораторій на відчуження заставленого нерухомого майна якщо таке майно
виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя)
за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній
валюті, та за умови, що:
таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/
майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке
перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться
інше нерухоме житлове майно;
загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого
житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.
Крім того, не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права),
яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного
у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки)
предмета застави (іпотеки); кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або
борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.
до змісту

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 328 від 30.05.2014 р.
Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій
Постановою встановлюється наступне:
- дозволено резидентам погашення кредитних угод, позик, фінансової допомоги, укладених з
нерезидентами у іноземній валюті;
- НБУ не здійснює реєстрацію додаткових угод (змін) договорів про залучення резидентамипозичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення
строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового
виконання;
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- Встановлено обмеження на переказ фізичними особами грошових переказів за поточними
неторговельними операціями:
-

В іноземній валюті, в розмірі що не перевищує 15 000,00 грн. на місяць;

- з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, але не
більше, ніж 150 000 гривень на місяць. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази виключно на
підставі підтвердних документів.
Зазначені вимоги щодо обмеження суми переказу не поширюються на: оплату витрат на лікування в
медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих; оплату витрат,
пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); перекази, що
здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних
органів; перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
оплату витрат на навчання; перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії,
аліменти; оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у
тому числі сплата податків, зборів інших
обов`язкових платежів).
- дозволено здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний
(робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень у межах однієї банківської установи;
- дозволено купівлю готівкової іноземної валюти у фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не перевищує
150 000 гривень, без пред’явлення документів, що посвідчують особу
уповноважені банки зобов’язані обмежити
видачу
(отримання) готівкових коштів в іноземній
В частині обмеження видачі готівкових коштів рішення
валюті
з поточних та депозитних рахунків
НБУ напевно слід визнати виправданим, метою якого є
клієнтів
через каси та банкомати в межах до
запобігання панічним настроям населення і втримання
15
000
гривень
на добу на одного клієнта в
платоспроможності
банківської
системи.
Щодо
еквіваленті
за
офіційним
курсом Національного
мораторію на відчуження заставленого нерухомого
банку
України
та
не
допускати
обмежень щодо
майна вважаємо, що Закон носить абсолютно
переказу
коштів
в
іноземній
валюті,
що належать
популістський характер і може потягнути за собою
клієнтам,
відповідно
до
нормативно-правових
тотальну кризу неплатежів по таким кредитам навіть
актів Національного банку України. Зазначена
тих позичальників, які до цього вчасно виконували свої
вимога поширюється на видачу (отримання)
зобов’язання. На жаль, розумний баланс між інтересами
готівкових коштів як у межах України, так і за її
банківської системи і позичальниками при прийнятті
межами незалежно від кількості рахунків клієнта
цього Закону дотриманий не був
в одному банку. Вимоги цього підпункту не
поширюються на: дипломатичні представництва,
консульські установи іноземних держав в
Україні, міжнародні фінансові організації, представництва міжнародних фінансових організацій та їх
співробітників, якщо вони не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані
Міністерством закордонних справ України; операції із забезпечення витрат на відрядження працівників
за кордон резидентами – юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та іноземними
представництвами;
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- зобов’язано банки зобов’язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті з поточних
(у тому числі карткових) та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150 000
гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:
на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних
до них виплат (крім матеріальної допомоги); за поточними та депозитними рахунками, за умови їх
внесення готівкою та в межах внесеної готівкою суми.
до змісту

Олександр Оніщенко

Юрій Сівовна

Керуючий 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
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