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РОЗДІЛ 1: ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ № від 14.04.2015 р. № 435

Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування
Дата набуття чинності: 30.04.2015
Міністерство фінансів наказом від 14.04.2015 р № 435 затвердило Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
Звертаємо увагу, що цим же Наказом затверджено наступні форми звітів та довідників:
• звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації)
застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ у фіскальні органи (форма № Д4);
• звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ (форма № Д5);
• звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають
сплаті, та суми доплати до фіскальних органів (форма № Д6);
• звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7);
• довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування;
• довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.
до змісту

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист №15090/7/ 99-99-15-04-01-17 від 27.04.2015р.
Листом № 15090/7/ 99-99-15-04-01-17 ДФС пояснила нюанси справляння у I кварталі 2015 рентної плати.
Нагадаємо, Законом № 71-VIII внесено зміни до Податкового кодексу, якими окремі платежі
трансформовано в рентну плату. Базовий податковий період для рентної плати дорівнює календарному
кварталу (п. 257.1 ст. 257 НК). Станом на 17.04.2015 р нова форма податкової декларації з рентної плати не
затверджена.
Для складання звітності з рентної плати ДФС рекомендує платникам подати розрахунки за діючими
формами №№ 1011, 1018 із зазначенням у рядку 1 «податковий період» цифри «3», що означатиме уявлення
розрахунків за I квартал 2015 року з граничним строком подання 12.05.2015 Р.
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Відзначимо, форми №№ 1011, 1018 передбачають базовий податковий період - календарний місяць.
Граничним терміном сплати і датою проведення нарахування в інтегровані картки платників (ІКП) для
таких розрахунків є 20 травня 2015.
При цьому при заповненні розрахунків платники повинні дотримуватися наступних рекомендацій.
Форма № 1018:
- У рядку 2.1 «Нараховано збору Усього за звітний місяць» розділу II необхідно вказувати зобов'язання за
звітний квартал;
- В колонці 2.1 «Вид документа (ліцензія або дозвіл)» розділу I вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні
ресурси три рази, окремо січень, лютий, березень, у разі дії у відповідному місяці.
Форма № 1011:
- У рядку 4 «Податкове зобов'язання за звітний період" розділу II необхідно вказувати зобов'язання за
звітний квартал;
- У рядку 3 «об'єкт оподаткування» Додатки до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування
нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами і в рядку 6 «об'єкт
оподаткування» Додатки до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України вказувати об'єкт оподаткування за 3
місяці I кварталу цього року.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 21.04.2015 року № 344-VIII

Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу щодо спрощення умов ведення
бізнесу
Дата набуття чинності: 14.05.2015 року
Законодавчим актом запроваджується принцип мовчазної згоди у сфері оподаткування, у тому числі в
частині повідомлення про постановку контролюючими органами рахунків платників податків на облік,
який здійснюється в режимі реального часу.
Будь-які скорочення строків та спрощення процедури
відкриття бізнесу слід оцінювати позитивно. І якщо
з постановкою на облік рахунків особливих проблем
не виникало то стосовно реєстраціі платником ПДВ
коментовані зміни законодавства безумовно скоротять
до мінімуму оформлення нового бізнесу в Україні «під
ключ».
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Встановлено, що банки та інші фінансові установи
матимуть можливість відкривати / закривати
поточні та інші рахунки платникам податків на
підставі відомостей, оприлюднених на офіційному
веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
реалізує держполітику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з
повідомленням контролюючого органу одночасно з
відкриттям / закриттям рахунку.
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Згідно Закону, контролюючий орган після отримання від банку або фінансової установи повідомлення
про відкриття рахунку зобов'язаний в режимі реального часу взяти рахунок на облік або надіслати
повідомлення про відмову у прийнятті контролюючим органом рахунку на облік із зазначенням підстав,
а також розмістити в 1-денний термін зазначені повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.
Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків у банках та інших фінансових
установах буде визначатися дата (із зазначенням часу) повідомлення банком або іншою фінансовою
установою контролюючого органу про відкриття рахунку.
Законом також скорочено з 3 до 1 робочого дня після надходження реєстраційної заяви до контролюючого
органу строк внесення до реєстру платників ПДВ запису про реєстрацію особи як платника цього податку.
до змісту

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист від 15.04.2015р. N 25-02002/24990

Роз`яснення з питань здійснення обов`язкового фінансового моніторингу
Листом № 25-02002 / 24990 НБУ роз'яснив деякі питання здійснення обов'язкового фінансового
моніторингу.
Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про запобігання відмиванню доходів» фінансова операція з переказу грошових
коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) на суму, яка дорівнює або
перевищує 150 тис. грн., а так само дорівнює або перевищує еквівалентну суму в іноземній валюті,
банківських металах, інших активах, підлягає обов'язковому фінмоніторингу. Це правило не поширюється
на перекази грошових коштів за договорами, які передбачають фактичну поставку товарів на митну
територію України.
НБУ вважає, що при здійсненні банком аналізу фінансових операцій з переказу грошових коштів за
кордон за зовнішньоекономічними договорами, з метою виявлення таких, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу, необхідно керуватися загальними нормами Цивільного, Господарського та
Митного кодексів.
до змісту
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РОЗДІЛ 2: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 07.04.2015 р.

Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом
злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації).
Дата набуття чинності: 29.04.2015 р.
Зазначеним актом внесено ряд змін до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців», які спрощують процедуру державної реєстрації припинення юридичних осіб.
Тепер при перетворенні юридичної особи до нього не будуть застосовуватися обмеження, встановлені
частиною 2 ст. 35 Закону, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників
(учасників) про припинення. Обмеження, встановлені цією нормою, застосовуються тільки щодо
припинення юридичної особи шляхом ліквідації.
Також встановлено, що якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична
особа має не закриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор повинен одночасно внести до реєстру
відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи правонаступника, на підставі відомостей, поданих юридичною особою, що припиняється.
Документи, подані для проведення реєстрації припинення юридичні особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення, державний реєстратор має право залишити без розгляду, якщо в
Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа, що припиняється у результаті
поділу, має не закриті відокремлені підрозділи, частка яких розподільним балансом не визначена.
до змісту

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 12.02.2015 р. №191-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляція)
Дата набрання чинності: 05.04.2015 р.
Даним Законом спрощується ведення бізнесу у багатьох галузях економіки через скасування 16 засобів
державного регулювання, гармонізацію законодавства з нормами ЄС, зменшення адміністративного
навантаження на підприємства та зниження корупційних ризиків у існуючих процедурах.

www.pravochin.com.ua

5

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА
Квiтень 2015

Закон прийнято в рамках загального курсу держави
на спрощення умов ведення бізнесу та покращення
інвестиційного клімату. Скасування надмірного
державного
регулювання
та
встановлення
мінімального терміну оренди землі безумовно
стабілізує ситуацію та надасть бізнесу додаткові
гарантіі розвитку

Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення
умов ведення бізнесу (дерегуляція)» передбачає
скасування 16 свідоцтв, сертифікатів, висновків
та інших засобів державного регулювання, що
дозволить бізнесменам витрачати менше зусиль і
ресурсів на ведення бізнесу та зменшить корупційну
складову.

Також даний Закон встановлює мінімальний термін
оренди земельної ділянки - 7 років, зобов’язує
орендаря сплачувати орендну плату лише у грошовій формі, скорочує перелік істотних умов договору
оренди.
до змісту
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РОЗДІЛ 3: НЕРУХОМІСТЬ ТА НОТАРІАТ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ від 30.03.2015 р. № 454/5

Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Новими нормами встановлено, що заборона на відчуження нерухомого майна (майнових прав на
нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, може бути знята будьяким нотаріусом, не тільки тим, що його накладав. Якщо заборона знімається нотаріусом, який його не
накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладення заборони,
повідомлення про зняття заборони.
Також передбачено, що при посвідченні аграрної розписки нотаріус перевіряє відсутність обтяження
за відомостями, що містяться у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Аграрна розписка
засвідчується нотаріусом за відсутності обтяження (за винятком обтяжень по іншим аграрним розписках).
До Державного реєстру обтяжень нерухомого майна вносяться відомості про предмет застави по аграрній
розписці.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 18.04.2015 р. № 137
Дата набуття чинності: 05.04.2015 р.
05.04.2015 набула чинності постанова КМУ від 18 березня 2015 № 137, якою врегульовано деякі питання
спрощення порядку надання адмінпослуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
У документі наголошується, що рішення держреєстратора, виписка з держреєстру речових прав на
нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані в електронній та паперовій
формі за допомогою програмних засобів ведення Держреєстру речових прав на нерухоме майно, мають
однакову юридичну силу.
Також нормативним актом внесено зміни до Порядку ведення держреєстру речових прав на нерухоме
майно та Порядок держреєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Передбачено, що на офіційному веб-сайті Мін'юсту пошук документів здійснюється по індексному номеру,
даті і часу формування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, вилучення, інформаційної
довідки та виписки з Держреєстру.
Змінами встановлено, що повноваження держреєстратора з прийому та видачі документів можуть
виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання
адмінпослуг та нотаріуси. Відповідно до встановлених змінами відкориговані їх повноваження.
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Визначається, що прийом документів включає перевірку наявності документа про сплату адміністративного
збору або документа, що підтверджує плату за надання витягу з Держреєстру речових прав на нерухоме
майно, перевірку розмірів внесеної плати, безпосереднє прийняття заяви шляхом реєстрації в базі даних
Держреєстру, виготовлення електронних копій документів, поданих разом із заявою.
А видача документів передбачає повернення заявнику оригіналів, поданих ним для держреєстрації
документів, а також видача сформованих держреєстратором вилучення з державного реєстру, свідоцтва
про право власності на нерухоме майно (у разі його формування) та рішень державного реєстратора.
Крім того, у змінах вказується, що державна реєстрація прав може проводитися в скорочені терміни в
порядку, визначеному Кабміном.
до змісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 25.03.2015 р № 146

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Дата набуття чинності: 04.04.2015
Кабінет Міністрів України встановив перелік осіб, які можуть визначати оціночну вартість
04.04.2015 набула чинності постанова КМУ від 25.03.2015 р № 146, згідно якої, визначати оціночну вартість
можуть такі суб'єкти оціночної діяльності:
•

суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам Закону про оцінку майна і мають сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізації, відповідним об'єкту оцінки;

•

суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам, встановленим Законом про оцінку земель і мають
ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об'єкта угоди).

до змісту
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РОЗДІЛ 4: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України від 02.03.2015 р. № 213-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення
Дата набрання чинності: 01.04.2015 р.
З 1 квітня 2015 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення", яким передбачено новий порядок виплати пенсій працюючим
пенсіонерам.
Під дію закону потрапляють усі пенсіонери, крім інвалідів I і II груп, інвалідів війни, учасників бойових
дій, учасників АТО, членів сімей військовослужбовців.
Згідно із законом, обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам до 85% нарахованого обсягу виплат
торкнеться всіх працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують півтора розміри мінімальної зарплати
(1218 грн х 1,5 = 1827 грн). Водночас, у разі, якщо пенсіонер звільниться з роботи, розмір пенсії відновлюється
і виплачується у повному обсязі. Скасування виплати пенсій, відповідно до закону, є тимчасовим заходом і
діятиме до 31 грудня 2015 року. Воно стосується працюючих пенсіонерів, які обіймають спеціальні посади
- прокурорів, суддів, народних депутатів. У разі, якщо такі пенсіонери приймуть рішення звільнитися з
займаних посад, пенсійні виплати будуть відновлені в повному обсязі. Водночас, розмір пенсій за нормами
закону, обмежено 10 розмірами мінімальних зарплат.
Щодо пільгових пенсій закон передбачає, що право на пільгову пенсію мають працівники, зайняті повний
робочий день на підземних роботах, роботах у шкідливих і особливо шкідливих умовах, які досягли 50
років (чоловіки) і 45 років (жінки), мають стаж роботи 25 років (чоловіки) і не менше 20 років (жінки).
Водночас, згідно із законом, пільговий стаж для жінок підвищуватиметься на шість місяців щороку. Таким
чином, до 1 квітня 2024 року пільговий стаж для призначення пенсії буде підвищено до 25 років. Також на
пільгову пенсію мають право працівники, зайняті повний робочий день на роботах у шкідливих і важких
умовах. Перелік таких професій визначає Кабінет міністрів. Вік виходу на пенсію для таких працівників
становить 55 років, а стаж - 30 років (чоловіки) і 25 років (жінки).
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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