ЛИПЕНЬ 2017
ОСНОВНІ ?НОВИНИ ТА ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО
УРЯД СХВАЛИВ СТРАТЕГІЮ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА 8 РОКІВ
На засіданні Уряду України 12 липня було схвалено Стратегію державної
міграційної політики України на період до 2025 року.
Згідно з документом, у тримісячний строк Державна міграційна служба та інші
органи центральної влади повинні подати Уряду проект плану заходів з реалізації
Стратегії на 2018—2021 роки, до 1 грудня 2021 р має бути подано проект плану заходів
на 2022—2025 роки.
Стратегія передбачає реалізацію таких цілей:
Ціль 1. Знизити адміністративні бар’єри для свободи пересування населення
України, включаючи діяльність у таких напрямках:




Облік населення України
Реєстрація місця проживання
Захист документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України
чи спеціальний статус особи

Ціль 2. Зменшити негативні наслідки еміграції з України та збільшити її
позитивний вплив на розвиток держави, включаючи діяльність у таких напрямках:


Розвиток можливостей для тимчасового легального працевлаштування за

кордоном




Просування програм освітнього обміну
Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо можливостей міграції
Забезпечення захисту прав громадян України, які працюють і проживають за

кордоном

Ціль 3. Створити необхідні умови для повернення та реінтеграції українських
мігрантів в українське суспільство
Ціль 4. Сприяти легальній міграції в Україну, узгодженій із соціальною
політикою та економічним розвитком держави
Ціль 5. Забезпечити успішну інтеграцію іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство
Ціль 6. Ефективно використовувати систему видачі віз та можливості
консульських установ для управління міграцією
Ціль 7. Здійснювати прикордонний контроль осіб, адаптований до змінних
міграційних потоків та можливостей інтегрованого управління кордонами
Ціль 8. Посилити контроль за дотриманням міграційного законодавства
всередині держави
Ціль 9. Забезпечити повагу до людської гідності осіб, що повертаються,
заохочуючи їх до добровільного повернення

Ціль 10. Запровадити належний механізм та програми регуляризації нелегальних
мігрантів
Ціль 11. Забезпечити іноземцям та особам без громадянства, які звернулися до
відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, можливість розгляду їх заяв про визнання біженцем
або особою, яка потребує додаткового захисту, за допомогою ефективної і справедливої
процедури
Ціль 12. Забезпечити належну інфраструктуру та створити умови для
проживання осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, а також осіб, яких визнано біженцями або особами, які
потребують додаткового захисту
Ціль 13. Забезпечити інтеграцію біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту, в українське суспільство, а також задоволення інтеграційних потреб осіб, які
звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту.
Таким чином, стратегія спрямована на формування міграційної політики, яка б
позитивно впливала на безпеку держави, прискорювала соціально-економічний розвиток
країни, забезпечувала потреби економіки в робочій силі. Стратегія враховує всі фактори,
які впливають на міграційні процеси у державі стосовно трудової міграції, еміграції та
вимушеного внутрішнього переселення із тимчасово окупованої території та зони АТО.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПРИПИНЯЄ ВИДАЧУ ДОВІДОК ПРО
ДЕКЛАРУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯМ
Національний банк України, за сприяння Уряду України, продовжує поступове
пом’якшення умов на валютному ринку.
Так, Національний банк припиняє видачу довідок про проведення декларування
валютних цінностей суб’єктам підприємницької діяльності.
Згідно із затвердженими змінами, така довідка вже не потрібна для прийняття
до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських
операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також
здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності.
Зберігається вимога щодо надання інформації для декларування валютних
цінностей, доходів та майна суб’єктами підприємницької діяльності Національному
банку України та державним податковим інспекціям за місцем знаходження таких
суб’єктів.
Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України № 524 від
24 травня 2017 року, згідно з яким внесені зміни до наказу від 25 грудня 1995 року №
207 “Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що
належать резиденту України і знаходяться за її межами”, і набрали чинності 21 липня
2017 року.
Надавати інформацію для декларування валютних цінностей, доходів та майна
суб’єктами підприємницької діяльності можна працівникам відділу з опрацювання
документів “Єдине вікно’’.
ВИКОРИСТАННЯ Е-ПІДПИСУ: НОВАЦІЇ ВІД НАЦБАНКУ
Правління Національного банку України прийняло Постанову від 11.07.2017 № 62
"Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні".
Прийняття Змін зумовлено насамперед удосконаленням організації касової
роботи банками в Україні, що пов’язано із впровадженням банками на договірних
умовах з клієнтами електронного документообігу, електронних касових документів
та ЕЦП/ЕП відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".
Банк описує технологію та механізм електронного документообігу,
використання ЕП, а також збереження банком інформації, процедуру надання
оригінала електронного касового документа/оригінала паперового документа/копії
на папері з електронного документа (на вимогу клієнта) з усіма реквізитами тощо.
Якщо касове обслуговування клієнтів здійснюється з використанням ЕП, то
договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками
електронної взаємодії електронних документів із використанням ЕП та містити умови
щодо розподілу ризиків збитків, що можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню),
клієнту і третім особам.
До "каси банку", крім операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів
обміну іноземної валюти, а також ПТКС та банкоматів, входять пункти дистанційного
обслуговування. Також уточнено інші норми, що пов’язані із прийманням від банків
невідсортованої готівки, процедурою передаванням банками на дослідження сумнівних
банкнот тощо. Зміни набрали чинності з 14 липня 2017 року.

ТОРГІВЛЯ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ: ЗМІНИ ВІД НАЦБАНКУ
З 04.07.2017 р. набрала чинності постанова Нацбанку України про внесення змін
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого
постановою від 10.08.2005 р. № 281.
Змінами передбачено: Нацбанк на початку поточного кварталу засобами
електронної пошти направляє суб’єктам ринку повідомлення, що містить перелік
банків, які можуть стати учасниками валютної інтервенції у формі запиту щодо
найкращого курсу, а також іншу інформацію в разі необхідності. Такий перелік є чинним
до моменту направлення Національним банком нового повідомлення.
НБУ СПРОСТИВ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ ВІД
НЕРЕЗИДЕНТІВ
Національний банк України спростив порядок дострокового погашення кредитів,
виданих нерезидентами резидентам. НБУ вніс зміни у постанову № 410 від 13 грудня
2016 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України",
яка встановлювала заборону дострокового погашення кредитів і позик в іноземній
валюті, отриманих резидентами від нерезидентів.
По-перше, банки зможуть раніше строку погашати такі кредити.
По-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити у випадку, коли акціонером
такого позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація.
По-третє, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення
кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк.
Таким чином, Правління Національного банку розширило наявні винятки на
дострокове погашення кредитів, залучених у нерезидентів.
НБУ ЗБІЛЬШИВ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ
СЕРТИФІКАТІВ
Нацбанк збільшив максимальний строк розміщення депозитних сертифікатів
з 90 до 100 днів.
Також буде додано метод задоволення заявок банків, поданих на процентний
тендер з розміщення депозитних сертифікатів. Наразі порядок передбачає, що заявки
банків задовольняються за зазначеними в них процентними ставками. Цей порядок буде
доповнено новим методом задоволення, коли всі заявки, що підлягають задоволенню,
будуть задовольнятися за єдиною граничною ставкою, що визначається
Національним банком.
В обох випадках заявки банків, що пропонують процентні ставки вищі, за
граничну, задовольнятись не будуть. Можливість використання такого методу
задоволення заявок при розміщенні депозитних сертифікатів відповідає рекомендаціям
Європейського центрального банку.
Окреслені вище зміни закріплені Постановою № 70 від 27 липня 2017 року "Про
внесення змін до Положення про застосування Національним банком України
стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи", і набувають
чинності з 01 вересня 2017 року.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗБЕРІГ ОБЛІКОВУ СТАВКУ НЕЗМІННОЮ
Відповідно до Рішення Правління Національного Банку України "Про розмір
облікової ставки" від 06 липня 2017 року № 418-рш, облікова ставка залишається на
рівні 12,5%.

ПОДАТКОВЕ ПРАВО
ПРЕЗИДЕНТ СХВАЛИВ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЩОДО
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ШТРАФНИХ САНКЦІЙ
25 липня, в офіційному виданні "Голос України" опубліковано Закон "Про
внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу
України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію
податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в
роботу комп’ютерних мереж платників податків", який вступив у силу 26 липня.
Закон був прийнятий Верховною Радою України 13 липня 2017 року.
Законом передбачається звільнити платників податків від штрафних санкцій за
несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних, податкових накладних, розрахунків
коригувань, складених у період з 01.06.2017 р. по 30.06.2017 р., надати можливість
зареєструвати такі податкові та акцизні накладні до 31.07.2017 р.
Штрафні санкції у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу, зазначені у
п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України, передбачається не застосовувати до
узгоджених сум грошових зобов’язань із граничним строком сплати 30.06.2017 р.
Документом також передбачено, що тимчасово, до 31.12.2017 р.:

у разі втрати та/або пошкодження інформації (у тому числі інформації, що
міститься у базах даних обліку платника податків) внаслідок несанкціонованого
втручання у роботу комп’ютерних мереж платника та за наявності документів, що
підтверджують зазначені події, такий платник протягом 10 календарних днів з дня
набрання чинності цим Законом зобов’язаний письмово повідомити контролюючий
орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової
звітності;

платник податків зобов’язаний відновити втрачену та/або пошкоджену
інформацію, визначену абзацом першим вищезазначеного пункту;

у разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках,
передбачених цим пунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться
контролюючим органом до дати відновлення такої інформації, але не пізніше
31.12.2017 р.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН ПРО СКАСУВАННЯ ПЕЧАТОК
23 березня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України від
№ 1982 VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями", який
набрав чинності 19 липня 2017 року.
Закон вносить зміни у низку законодавчих актів, вилучаючи згадки про
обов'язкове використання печатки. Після набрання його чинності, документи
вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.
Передбачається штраф від 850 до 1700 грн. за вимагання посадовцем
документу із відбитком печатки чи нотаріального засвідчення (останнє - в разі, якщо
це не передбачено законодавством).
Три роки тому було впроваджено перехід від обов'язкового до добровільного
використання печаток у бізнесі, що спричинило багато плутанини. Не у всіх
законодавчих актах замінили норму про обов'язковість використання печатки, а іноді
прописували обов'язкове використання печатки, якщо вона є, а не в разі ухвалення
відповідного рішення підприємством. Таким чином, підприємцям складно було
зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли - ні, і це не заважало посадовцям вимагати
документи саме з відтиском печатки. Очікується, що впровадження згаданого закону
допоможе Україні піднятися у рейтингу Doing Business на два пункти.
ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЯ ЮРОСІБ ПО-НОВОМУ
14 липня набрав чинності наказ Мін'юсту від 30.06.2017 р. №2063/5, яким внесено
зміни до наказу від 25.11.2016 р. № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з
державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративнотериторіальних одиниць».
Нормативно-правовим актом доповнено пункт 1 наказу № 3359/5 новим
підпунктом 4, у якому йдеться про те, що реєстраційні дії щодо реорганізації
(злиття,
приєднання,
поділу,
перетворення)
або
виділу
юросіб,
місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних
областей, здійснюються державним реєстратором, який приймає документи:

для державної реєстрації новоутвореної юрособи та державної реєстрації
припинення юросіб, що припиняються у результаті злиття або поділу, — у разі злиття
або поділу;

для державної реєстрації юросіб, утворених у результаті виділу, та
державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про юрособу, з якої
здійснено виділ, щодо юридичної особи — правонаступника — у разі виділу;

для державної реєстрації припинення юросіб, що припиняються у
результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР,
щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, — у разі
приєднання;

для державної реєстрації припинення юрособи, що припиняється у
результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юрособи — у разі
перетворення.

МІН'ЮСТ ЩОМІСЯЦЯ ПЕРЕВІРЯТИМЕ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ У РЕЄСТРІ
НЕРУХОМОСТІ
Міністерство юстиції України вирішило проводити щомісяця моніторинг
реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань. Про це йдеться в наказі Міністерства від 30 червня 2017 року № 2245/7.
Відповідним наказом затверджено періодичність проведення моніторингу
реєстраційних дій у реєстрах на друге півріччя 2017 року.
Мін'юст вирішив перевіряти щомісяця реєстри за критеріями:

порушення строків, визначених Законом України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ", Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань";

проведення реєстраційних дій у неробочий час;

відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань електронних копій документів, поданих для державної
реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

скасування (видалення) записів з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань.
КАБМІН ПРОПОНУЄ НОВІ УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖМАЙНА
Кабінет Міністрів України ухвалив проект закону “Про приватизацію державного
майна”.
Законопроект був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Фондом державного майна України (ФДМУ) за участі міжнародних донорів
та підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.
Передбачається, що законопроект дозволить відійти від інституту оцінки та
визначити ціну об’єкта виключно платоспроможним попитом.
Проект закону встановлює новий підхід до розподілу на об’єкти великої та малої
приватизації.
До великих за рішенням КМУ віднесуть лише найбільші об’єкти з найвищим
потенціалом привабити стратегічного іноземного інвестора. Таких об’єктів за
попередніми даними буде близько 60. Об’єкти будуть продаватися із залученням
інвестиційного радника - одного з інвестиційних банків з репутацією. Радник вивчатиме
попит на об’єкт, спілкуватиметься з потенційними покупцями та пропонуватиме
стартову ціну.
Об’єкти малої приватизації зможуть бути реалізовані за допомогою відкритих
аукціонів он-лайн, як це, наприклад, вже зараз відбувається з активами
неплатоспроможних банків та непрофільними активами державних підприємств на
ProZorro.Продажі. Стартовою ціною буде чиста вартість активів (вартість активів мінус
зобов’язання), або 1 гривня, якщо чиста вартість від’ємна. Аукціон відбуватиметься у
три етапи з підвищенням ставок.
Новий проект закону передбачає підсилення захисту прав інвесторів, зокрема
можливість застосування міжнародного арбітражу, держави та залучення набагато
ширшого кола покупців.
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Правовий бюлетень Юридичної компанії ДК-Право. Нексія ДК є виданням про
актуальні зміни законодавства України. Юридична компанія ДК-Право не зобов’язується
вносити зміни в даний Правовий бюлетень у зв’язку з подальшими змінами у
законодавстві України. Зверніть увагу, - даний Правовий бюлетень не є юридичною
консультацією і може бути використаний виключно для отримання загальної інформації
про його предмет. З метою уникнення ризиків до прийняття будь-яких рішень,
пов’язаних з інформацією, що міститься у цьому Правовому бюлетені, будь ласка,
зверніться за кваліфікованою консультацією до фахівців нашої компанії в кожному
конкретному випадку. Юридична компанія ДК- Право не несе відповідальності за
застосування інформації з даного Правового бюлетеня без отримання окремої
консультації в кожному конкретному випадку.
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