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податкової консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги»
1.4. Наказ Міністерства доходів і зборів України  N 368 від 01.07.2014 р. «Про внесення змін до Узагальнюючої
податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного
ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013 N 699»
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податкової консультації щодо витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні зміни товарів»
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4.2. Верховний суд України. Правова позиція  у справі N 6-36цс14 від 02.07.2014 р. «Щодо стягнення відсотків
за договором позики»
4.3. Верховний суд України. Правова позиція  у справі N 6-69цс14 від 18.06.2014 р. «Щодо визнання договору
дарування недійсним внаслідок помилки щодо правової природи правочину»
4.4. Лист Вищого Господарського Суду України № 01-06/841/2014  від 01.07.2014  «Про доповнення
інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 «Про постанови
Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів»

5. Інше
5.1. Закон  України N 1622-VІІ від 31.07.2014 р "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2014 рік" (Офіційне опублікування: "Голос України" N 146 від 02.08.14 р. Дата набрання чинності:
03.08.14 р.)
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РОЗДІЛ І: ПОДАТКОВЕ ПРАВО
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України N 1588-VII від 04.07.2014 р.
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо пасивних доходів (Дата набрання чинності: 02.08.2014 р.)
Законом в черговий раз переглянуто порядок оподаткування пасивних доходів.
Зокрема, встановлено:
- дивіденди, як і раніше, оподатковують ПДФО за ставкою 5% (пп. 170.5.4 ПКУ), а в окремих випадках – 15
(17%) (пп. 170.5.3 ПКУ);
Депутатами в черговий раз ігнорується принцип
стабільності
податкового
законодавства,
закріплений у п/п. 4.1.9 ПКУ, згідно з яким зміни до
будь-яких елементів податків та зборів не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до початку
нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти
нові правила та ставки.

- введено лінійну ставку оподаткування пасивних
доходів фізичних осіб у вигляді процентів - 15% (пп.
170.4.1);
- для оподаткування інших пасивних доходів від
розміщення капіталу запроваджено єдину ставку - 15%
(абз. 2 п. 167.1 ПКУ).
Закон визначає, що податковим агентом платника
податку під час нарахування на його користь доходів
у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке
нарахування (банк, кредитна спілка).

Крім того, відтепер деяким власникам депозитів треба буде подавати податкову декларацію за результатами
податкового (звітного) року. Це стане необхідним тому, що банки (кредитні спілки) визнані податковими
агентами, а отримання доходів одночасно від двох чи більше податкових агентів тягне за собою необхідність
її подання (пп. "є" п.176.1 ПКУ), однак лише у випадках коли загальна річна сума оподатковуваних доходів
(тобто зарплатня, оплата за цивільно-правовими договорами, пасивні доходи тощо перевищуватиме 120
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (для
2014 року це 1218 грн*120 = 146 160 грн).
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № 1621-VII від 31.07.2014
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України (Дата набрання чинності: 03.08.2014 р.)
Законом внесено змін до ПКУ та інших законодавчих актів в частині податку на прибуток, податку
на додану вартість, підвищено акцизи на тютюнові вироби та слабоалкогольні напої, а також введено
військовий збір з певних доходів фізичних осіб
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в частині податку на прибуток підприємств:
- скасовано оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від операцій з цінними
паперами та деривативами;
- скасовано звільнення від оподаткування прибутку суб’єктів готельної діяльності; підприємств галузі
електроенергетики, які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;
в частині податку на додану вартість:
- з 01.11.2014 р. «поріг» обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ збільшено з 300
тис. грн. до 1 млн. грн.;
- продовжено до 31.12.2014 р. режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і
технічних культур;
- скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання лісоматеріалів, паливної деревини,
відходів лісопереробної промисловості;
- скасовано оподаткування за «0» ставкою податку послуги з перевезення пасажирів швидкісними
потягами Інтерсіті+;
Крім того з 01.01.2015р. почне діяти електронне адміністрування ПДВ, що на думку законодавця стане
системним рішенням для ліквідації "податкових ям" і махінацій із цим податком та дозволить здійснювати
бюджетне відшкодування податку експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше,
ніж зараз. Порядок електронного адміністрування ПДВ буде встановлено Кабміном.
Акциз
У період з 03.08.2014 р. до 01.01.2015 р. акцизним податком обкладається "Паливо моторне альтернативне"
(код УКТ ЗЕД 3824 90 97 10) за ставкою 99 євро за 1000 кг палива.
З 01.09.2014 р. підвищаться ставки акцизу на тютюнову продукцію. Зокрема мінімальне акцизне
зобов’язання на:
- сигарети з фільтром - 304,11 грн (зараз 289,63 грн) за 1000 шт.;
- сигарети без фільтра - 133,35 грн (замість 127,00 грн) за 1000 шт.
З 1 листопада 2014 р. акцизним податком обкладатиметься продукція товарних позицій 2103 90 30 00,
2106 90 УКТ ЗЕД, якщо вміст спирту в ній 8,5% об’ємних одиниць і більше.
Військовий збір
Тимчасово до 01.01.2015 запроваджено військовий збір у розмірі 1,5% від:
• доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і
винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та
за цивільно-правовими договорами;
• виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від
організатора азартної гри.
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Наразі залишається невідомим на які рахунки
сплачувати військовий збір. Водночас в Раду вже
надійшов проект Закону "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо диференціації
ставки воєнного збору" (N 4388а від 29.07.2014
р.), що передбачає застосування прогресивної
шкали збору (ставка коливатиметься від 0,1 до 3%
залежно від розміру середньомісячного річного
оподаткованого доходу.

При нарахуванні, утриманні та сплаті військового
збору до бюджету платники повинні керуватися
положеннями статті 168 Податкового кодексу України
(як і для ПДФО).
Особою, відповідальною за нарахування, утримання
та сплату (перерахування) до бюджету військового
збору, є:
• з доходів у вигляді заробітної плати — роботодавець,
який виплачує такі доходи на користь платника
податку;

• з інших
оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні).

доходів

—

податковий

агент

(

для

до змісту

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ N 367 від 01.07.2014 р
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо податкового обліку
поворотної фінансової допомоги"
В зазначеній консультації податківці надали роз’яснення щодо проблемних питань податкового обліку
поворотної фінансової допомоги.
Зокрема:
- сума поворотної фінансової допомоги, отримана від неплатника податку на прибуток, який не є
засновником/учасником такого платника, та повернута протягом 2013 року, не підлягає відображенню у
декларації на прибуток за 2013 рік. Однак, у разі повернення такої фінансової допомоги у 2014 році платник
податку повинен включити суму неповернутої фінансової допомоги до декларації 2013 року у сумі станом
на 01.01.2014 р. При цьому така сума повернутої допомоги повинна бути включена до складу витрат;
- у разі отримання і повернення поворотної фінансової допомоги протягом одного звітного періоду від
платника, який сплачує податок на прибуток на загальних умовах і одночасно не є учасником/засновником
отримувача допомоги, умовні відсотки не нараховуються. Якщо ж повернення такої допомоги відбулося
у наступному звітному періоді, то умовні відсотки підлягають нарахуванню на ту суму, яка залишилась
неповернутою на кінець попереднього звітного періоду;
- у разі отримання поворотної фінансової допомоги від засновника-нерезидента та неповернення її на
дату переходу на спрощену систему оподаткування в період, коли термін (365 днів) для її повернення ще
не сплинув, така сума не підлягає відображенню в декларації за базовий звітний період. Однак, в разі
переходу на спрощену систему оподаткування після спливу терміну (365 днів) такий платник податків
повинен включити суму неповернутої фінансової допомоги до річної декларації у розмірі станом на
початок року;
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- у разі отримання поворотної фінансової допомоги від засновника, який є платником податку на прибуток
на загальних підставах, такий платник податків повинен до складу доходів своєї звітної декларації
включити суму умовно нарахованих процентів на розмір неповерненої фінансової допомоги, розрахованої
за кожен день її фактичного використання;
- до доходу платника податку на прибуток не включається сума неповернутої поворотної фінансової
допомоги, яка була отримана ним під час перебування на спеціальному режимі оподаткування (сплаті
єдиного податку/фіксованого сільськогосподарського податку).
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ N 368 від 01.07.2014 р.
Про внесення змін до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань
застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення,
затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013 N 699"
У затвердженій консультації податківці спромоглися надати відповіді на 41 запитання, серед яких на наш
погляд заслуговують особливу увагу наступні:
- для розрахунку 50-мільйонного ліміту не потрібно враховувати суму кредиту, депозиту, позики,
поворотної фінансової допомоги, дивідендів, вартість інвестицій (відповідь 1);
- на запит контролюючого органу платники податків повинні подати належним чином завірені копії
первинних документів, які фіксують здійснення окремих контрольованих операцій (відповідь 7);
- сума акцизного податку враховується при визначенні обсягу контрольованих операцій (відповідь 9);
- платник податків не втрачає право на самостійне коригування ціни контрольованої операції протягом
наступного(их) календарного(их) року(ів) з урахуванням термінів позовної давності (відповідь 10);
- штраф у розмирі 1 гривня за порушення по контрольованих операціях продовжено до 31 грудня 2014
року (відповідь 16);
- операції, які не включені ні до складу податкових витрат, ні до складу податкового кредиту, підлягають
відображенню у Звіті про контрольовані операції (відповідь 27);
- контрольовані операції можуть виникати з фізичною особою-резидентом (відповідь 32);
- бартерні операції враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій (відповідь
38);
- платник податку позбавлений можливості надіслати Звіт про контрольовані операції на паперових
носіях поштою (відповідь 39).
до змісту
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МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Наказ N 366 від 01.07.2014 р.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо витрат на гарантійний
ремонт (обслуговування) або гарантійні зміни товарів
Нагадаємо, що раніше контролюючий орган
займав дещо іншу позицію. Так, як вбачається
з листа Міндоходів N 5135/6/99-99-19-03-02-1513 від 18.06.2013 р., податківці наголошували,
що віднести гарантійні витрати до податкових
можна, тільки якщо вони пов’язані з гарантійним
обслуговуванням фізичних осіб, оскільки нібито
лише для них діє законодавство з питань захисту
прав споживачів.

Міндоходів роз’яснило, що витрати на гарантійний
ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни
товарів, по яких оприлюднено зобов’язання продавця
щодо їх гарантійного обслуговування, враховуються
платником податку – продавцем при визначенні
об’єкта оподаткування податком на прибуток за умови:
- належного ведення обліку покупців, що отримали
таку заміну товарів або послуги з ремонту
(обслуговування), незалежно від їх статусу (фізичні
або юридичні особи);
- підтвердження таких витрат належним чином
оформленими первинними документами.

При цьому здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного
ведення зазначеного обліку, на думку податківців, не дає права на збільшення витрат такого товару на
вартість замін.
до змісту

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Лист N 8629/6/99-99-03-02-15 від 15.05.2014 р.
Щодо порядку підписання податкових накладних
Враховуючи здійснене листом нагадування
платникам податку можна зробити висновок, що
податківці будуть визнавати недійсними податкові
накладні в тому разі, якщо електронний цифровий
підпис і підпис на паперових податкових накладних
належатимуть різним особам. При цьому звертаємо
увагу, що розбіжності даних податкової накладної та
реєстру є підставою для проведення позапланової
виїзної перевірки.

Міндоходів роз’яснило, що електронний цифровий
підпис, що накладається на податкову накладну при її
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних,
та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її
видачі покупцю, не можуть належати різним особам.
Так, у випадку, якщо на податковій накладній, котра
видана покупцю та яка відповідно зареєстрована в
Єдиному реєстрі податкових накладних, будуть різні
підписи, то контролери класифікуватимуть це як
порушення вимог ст. 201 ПКУ.

Вищезазначена позиція податківців з даного питання
залишається незмінною, зокрема це підтверджується
їхніми попередніми листами N 7454/7/15-33-17-04 від 28.03.2013 р. та N 3341/6/15-3115 від 04.03.2013 р.
до змісту
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РОЗДІЛ ІІ: БАНКІВСЬКЕ ПРАВО
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України № 1586-VII від 4 липня 2014 року
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному
впливу на стабільність банківської системи
Законом внесено зміни Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України: "Про
Національний банк України"; Про банки і банківську діяльність";"Про обіг векселів в Україні";"Про
страхування"; Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; Про цінні
папери та фондовий ринок"; Про виконавче провадження"; Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб"; "Про здійснення державних закупівель, Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року №
15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
Внесеними змінами удосконалюється механізм отримання фінансової допомоги Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб для забезпечення своєчасного отримання ним довгострокових ресурсів для
відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків. Також законом передбачається зміна
процедур, що здійснюється при ліквідації банків з метою прискорення реалізації ліквідаційної маси.
Крім того, законом спрощуються процедури пов’язані з терміновою капіталізацією банків та продажем
проблемних банків інвесторам, підвищує мінімальний статутний капітал банків з 120 млн. грн. до 500
млн. грн., вводиться відповідальність за маніпулювання курсом і розширює відповідальність власників
банків, а також надає НБУ право встановлювати особливості банківського регулювання у випадку
стрімкого погіршення ситуації на фінансовому ринку. Також розширює перелік критеріїв для віднесення
банків до категорії проблемних або неплатоспроможних.
до змісту

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист № 18-112/40258 від 28.07.2014 р.
Спеціалісти НБУ у своєму листі зазначають, що з 08.06.2014 р. військовослужбовцям із початку та
до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним — із моменту призову під час
мобілізації та до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання
зобов'язань перед банками.
Раніше НБУ вже звертався до банкірів із рекомендаціями переглянути умови виконання зобов'язань за
кредитними договорами, укладеними з особами, призваними на військову службу, надати відстрочку у
сплаті основного боргу та відсотків, звільнити від штрафних санкцій тощо. Банки зобов'язані брати до
уваги, що під час ведення бойових дій існують об'єктивні передумови для порушення нормального режиму
виконання зобов'язань.
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Незважаючи на це, до НБУ продовжували надходити численні заяви військовослужбовців, громадських
активістів, народних депутатів України щодо порушень банками вимог закону та невжиття заходів,
спрямованих на врегулювання ситуації із труднощами повернення кредитів військовослужбовців та
мобілізованих осіб.
У зв’язку з викладеним Центральний банк вимушений був в черговий раз наголосити на необхідності
суворого та безумовного дотримання банками положень Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII, виконанні рекомендацій
державного регулятора. Невиконання вимог НБУ є підставою для застосування до порушників адекватних
заходів впливу.
до змісту

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Постанова №450 від 29.07.2014р.
Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах
Змінами було доповнено інструкцію пунктом 20.1 глави 20., згідно якого відтепер
банкам
забороняється закривати поточний рахунок клієнта, якщо за рахунком здійснювалися розрахунки
за зовнішньоекономічним договором, зобов’язання за яким не виконані в повному обсязі. Банк, який
здійснює контроль за своєчасністю розрахунків за зовнішньоекономічними операціями клієнта, закриває
рахунок лише після зняття зовнішньоекономічних операцій з контролю.
до змісту
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РОЗДІЛ III: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Рішення №692 від 27.05.2014 р
Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при
заснуванні акціонерних товариств (набрало чинності 04.07. 2014 р).
Рішенням внесено зміни до процедури реєстрації випуску акцій при створенні акціонерних товариств.
Зокрема новим Положенням:
- доповнено підстави відмови у реєстрації випуску акцій, а саме, у випадку недостовірності інформації
в поданих документах і/або порушення встановленого законодавством порядку ухвалення рішення про
розміщення цінних паперів;
- скорочено термін ухвалення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій з 30 до
25 днів;
- до трьох місяців збільшено строк, впродовж якого установчі збори повинні затвердити результати
закритого розміщення акцій, при цьому датою початку відліку даного строку відтепер є дата повної оплати
акцій засновниками;
- до 15 днів збільшено строк ухвалення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації та звіту про
результати приватного розміщення акцій (за старим положенням строк складав 14 календарних днів);змінено перелік документів, що подаються для реєстрації випуску акцій, і звіту про результати приватного
розміщення акцій, а також форми супровідної документації.
до змісту
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РОЗДІЛ ІV: СУДОВА ПРАКТИКА
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Правова позиція у справі № 6-79 цс 14 від 02.07.2014 року
Щодо обчислення пені у разі невиконання грошового зобов'язання в іноземній валюті
Здійснюючи перегляд справи ВСУ дійшов висновку, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової
одиниці, в якій визначена сума зобов’язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового
зобов’язання і його виконання є національна валюта України – гривня.
Відповідно, у національній валюті України підлягають обчисленню і стягненню і інші складові грошового
зобов’язання (пеня, штраф, неустойка, проценти) та виплати, передбачені ст. 625 ЦК України.
Крім того в цій справі ВСУ вказав, що ЦК України надає право сторонам договору позики визначити
проценти за користування позикою, однак вказане право слід розуміти виключно як визначення саме
розміру процентів та порядку їх сплати, а не обрання сторонами іншого способу оплати (наприклад, у
твердій грошовій сумі безвідносно до суми боргу).
до змісту

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Правова позиція у справі N 6-36цс14 від 02.07.2014 р.
Щодо стягнення відсотків за договором позики
У вказаній справі про стягнення суми позики, 3% річних від простроченої суми та процентів за користування
позикою ВСУ встановив що ч. 1 статті 1048 ЦКУ установлена презумпція оплатності позики, яка діє за
умов, якщо безоплатний характер відносин позики прямо не передбачений ЦКУ, іншими законодавчими
актами або конкретним договором.
Простіше кажучи, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики,
так би мовити, "за умовчанням", якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок
одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором розмір процентів не встановлений, він
визначається на рівні облікової ставки Нацбанку. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти
виплачуються щомісяця до дня повернення позики. Отже, у випадку, якщо договір позики не є безоплатним
(безпроцентним) у розумінні ч. 2 ст. 1048 ЦКУ, позичальник зобов'язаний сплатити винагороду (проценти
за користування позикою) й у випадку, коли таким договором не передбачено право позикодавця на
одержання від позичальника процентів від суми позики.
до змісту
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ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Правова позиція у справі N 6-69цс14 від 18.06.2014 р.
Щодо визнання договору дарування недійсним внаслідок помилки щодо правової
природи правочину
Нагадаємо що відповідно до вимог
процесуальних кодексів правові висновки
ВСУ щодо застосування норм матеріального
права є обов’язковими для всіх судів
України при розгляді справ з подібними
правовідносинами.

Здійснюючи перегляд справи ВСУ дійшов наступного
висновку: відсутність в особи при укладанні договору
дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у
власність обдарованого та передача цього майна за умови
здійснення на користь дарувальника будь-якої дії майнового
або немайнового характеру всупереч вимогам ст. 717 ЦК
України є підставою для визнання договору дарування
недійсним керуючись вимогами ч. 3 ст. 203 та ст. 229 ЦК
України.

до змісту

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Лист № 01-06/841/2014 від 01.07.2014
Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від
15.03.2011 N 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за
результатами перегляду судових рішень господарських судів»
ВГСУ довів до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за
результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом XII 2
ГПК України, на окремі з яких вважаємо необхідним звернути Вашу увагу.
1) у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення грошових зобов'язань:
- грошове зобов'язання - це таке правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана сплатити
гроші на користь другої сторони (кредитора), а кредитор має право вимагати від боржника виконання
його обов'язку.
До грошових зобов'язань не застосовуються положення абзацу третього частини другої статті 231
Господарського кодексу України ( пеня та штраф за порушення строків виконання зобов’язання) (постанова
від 04.02.2014 N 903/610/13);
2) у виконанні господарських зобов'язань:
- обов'язок сплатити суму штрафу за невиконання зобов'язання не є зобов'язанням у розумінні положень ч.
1 ст. 509 ЦК України. Рішення суду про стягнення штрафу не перетворює останній у грошове зобов'язання,
а тому до відповідних правовідносин не застосовується положення ч.2 ст. 625 ЦК України (постанова від
18.02.2014 N 905/909/13-г);
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6) з договору про надання послуг:
- якщо у договорі про надання послуг сторони визначили акт приймання-передачі виконаних робіт
суттєвим елементом встановлених між ними правовідносин, то договір як джерело матеріального права
у вирішенні спору підлягає застосуванню у повному обсязі згідно зі ст.ст. 6, 11 ЦК України (постанова від
08.04.2014 N 911/27/25/13-г);
7) з орендних правовідносин:
- непроведення земельних торгів при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що перебувають у комунальній власності, є порушенням органом місцевого самоврядування
господарської компетенції під час укладення такого виду договорів (постанова від 03.06.2014 N 13/17/5022675/2012).
до змісту
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РОЗДІЛ V: ІНШЕ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України N 1622-VІІ від 31.07.2014 р
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
(Офіційне опублікування: "Голос України" N 146 від 02.08.14 р. Дата набрання чинності:
03.08.14 р.).
У зв’язку з необхідністю врегулювати питання, пов'язані з боєздатністю держави в держбюджет-2014
внесено численні зміни.
Зокрема, збільшено доходну та видаткову частини бюджету та граничний обсяг державного боргу.
Визначено, за рахунок чого будуть отримані додаткові бюджетні доходи. Одночасно зменшено видатки
на фінансування органів влади та низки бюджетних програм. На деяких нормах зупинимося детальніше.
1. На стадії першої редакції проекту багато нарікань викликала норма, що мала дозволити керівникам
усіх установ та підприємств, що отримують кошти з бюджету, без згоди та попередження працівників
встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без
збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін (тобто без обмеження в 15
календарних днів, встановленого ст. 26 Закону "Про відпустки" N 504/96-ВР від 15.11.96 р.).
Щоб якимось чином компенсувати втрати
працівників,
які
перебувають
у
таких
відпустках без збереження заробітної плати,
коментованим Законом встановлено що до них
не застосовуються обмеження щодо сумісництва
та суміщення з іншими видами діяльності,
встановлені ст. 7 Закону "Про засади запобігання
і протидії корупції" (N 3206-VI від 07.04.2011 р.).

В остаточному варіанті закону відповідні права надано
лише керівникам центральних органів виконавчої влади,
які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях
і сферах, та центральних органів виконавчої влади,
виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні
міністерства. З метою забезпечення скорочення видатків
вони мають також здійснити заходи щодо оптимізації
штатної чисельності працівників, зменшення або
скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових
окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у
граничних розмірах, переглянути укладені договори на
придбання товарів, робіт, послуг.

2. Членам КМУ, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім
органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні АТО), народним депутатам України до завершення
АТО місячна заробітна плата нараховується лише в розмірі посадового окладу.
3. Максимальний місячний розмір суддівської винагороди обмежується 15 розмірами мінімальної
заробітної плати (18270 грн).
4. Уряд затверджуватиме особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах
фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.
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5. У разі введення воєнного стану норми Бюджету-2014, а також інших актів законодавства, які
стосуються державних соціальних стандартів та
гарантій (в т.ч. прожиткового мінімуму, мінзарплати),
застосовуватимуться
у
порядку
та
розмірах,
Позитивною нормою Закону є заборона перевірок
встановлених КМУ, виходячи з наявних фінансових
підприємств, установ та організацій, фізосібресурсів Держбюджету та бюджету ПФУ.
підприємців контролюючими органами (крім
Державної фіскальної служби України) протягом
6. У 2014 році в умовах воєнного стану дія Закону
серпня - грудня 2014 р., крім як здійснення таких
України "Про здійснення державних закупівель"
перевірок виключно з дозволу КМУ або за заявкою
(N 1197-VІІ від 10.04.2014 р.) не поширюватиметься
суб’єкта господарювання щодо його перевірки.
на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які

здійснюються для потреб Збройних Сил України,
інших військових формувань, правоохоронних та
інших державних органів з метою виконання завдань
щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.
до змісту

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
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