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Податки
ДФСУ: штраф за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування до заблокованої накладної
Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації № 3252/6/99-99-15-03-02-15/
ІПК від 15 липня 2019 року пояснила, чи будуть застосовані штрафи за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН
розрахунку коригування до заблокованої податкової накладної.
ДФСУ зазначає, що у період, коли податкова накладна була заблокована, з’явилися підстави для складання
та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної на зменшення суми
компенсації вартості товарів / послуг.
Проте розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН тільки після
реєстрації в ЄРПН податкової накладної, до якої він складений. Це стосується і випадків, коли реєстрація в
ЄРПН такої податкової накладної припинена відповідно до п. 201.16 ПКУ.
Штрафи, передбачені п. 120 1 ПКУ, не застосовуються тільки до тих податкових накладних / розрахунків
коригування, реєстрація в ЄРПН яких припинена, на період припинення такої реєстрації.
Такі штрафи застосовуються до платника ПДВ, на яку покладено обов'язок по реєстрації в ЄРПН податкової
накладної / розрахунку коригування.
Отже, виходить, що платник ПДВ і радий би зареєструвати розрахунок коригування, складений до
заблокованої податкової накладної, але зробити цього не може. І хоча його провини тут немає, штраф до
нього все одно будуть застосовані.
ДФСУ: заповнення розрахунку коригування до безпідставно складеної зведеної податкової накладної
ДФСУ в роз’ясненні з категорії 101.15 розділу “Запитання - відповіді з Бази знань” ЗІР пояснила, як
заповнити розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, безпідставно складеної відповідно до
п. 199.1 Податкового кодексу і зареєстрованої в ЄРПН.
Якщо платник ПДВ відповідно до вимог п. 199.1 ПКУ безпідставно склав і зареєстрував в ЄРПН зведену
податкову накладну, він повинен скласти розрахунок коригування, в якому вивести в "0" показники,
зазначені в ній.
В такому розрахунку коригування необхідно вказати дату складання і порядковий номер такий безпідставно
складеної зведеної податкової накладної.
При цьому в графі 2.1 розділу Б табличній частині розрахунку коригування слід привести код причини 202 –
“Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ”.
Зазначений розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником ПДВ, що склав таку зведену
податкову накладну.
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ДФСУ: операції з безоплатного розповсюдження продукції при проведенні рекламних заходів
18 липня 2019 року Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від №
3324/6/99-99-15-03-02-15/ПК роз’яснила питання щодо врахування в обсязі оподатковуваних операцій для
цілей ПДВ-реєстрації операції з безоплатного розповсюдження брендованої продукції при проведенні
рекламних заходів і надання благодійної допомоги.
Операції з безоплатного розповсюдження / надання товарів / послуг при проведенні корпоративних заходів і
рекламних кампаній, а також з безоплатної передачі / надання товарів / послуг в якості благодійної
допомоги неприбутковим організаціям та фізичним особам є об'єктом оподаткування ПДВ.
Отже, обсяг таких операцій слід враховувати при розрахунку граничної суми від здійснення операцій з
постачання товарів / послуг з метою обов'язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до п. 181.1 ПКУ.
Однак, трапляються й інші випадки. Наприклад, коли безкоштовно передаються товари / готова продукція,
надаються послуги іншим особам для проведення маркетингових / рекламних заходів (в т. Ч. Для
безкоштовного розповсюдження) і їх вартість включається до складу вартості товарів / готової продукції /
послуг, постачання яких пов'язана з отриманням доходів. В даному випадку безкоштовне розповсюдження
зазначених товарів / готової продукції / послуг НЕ розглядається як окрема операція з постачання.
Іноді придбані (ввезені) і / або самостійно виготовлені товари в рамках проведення корпоративних заходів
та рекламних кампаній з метою популяризації суспільства безкоштовно поширюється не безпосередньо
суспільство, а інша особа за його дорученням. Тоді операції з поставки послуг з розповсюдження зазначених
товарів є об'єктом обкладення ПДВ у таких інших осіб і оподатковуються в загальновстановленому порядку.
ДФСУ: сплата податку на доходи нерезидента у разі виплати штрафу шляхом заліку
В індивідуальній податковій консультації № 3078/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 4 липня 2019 року ДФС
повідомляє, що у разі, якщо суми нарахованих за умовами ЗЕД-контракту штрафних санкцій фактично
сплачені на підставі договору поступки права вимоги резиденту України, а не нерезиденту, то податок,
передбачений пп. 141.4.2 Податкового кодексу, під час такої виплати не утримується.
Відповідна консультація була надана на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду
від 18.02.2019 р. по справі № 200/14112/18, яким скасовано ІПК ДФСУ від 08.11.2018 р. № 4738/6/99-99-1502-02-15/ІПК.
В скасованій податковій консультації відзначено, що у разі виплати нерезиденту доходів із джерелом їх
походження з України у вигляді неустойки (штрафів, пені), вони підлягають оподаткуванню згідно з
положеннями п. 141.4 Податкового кодексу, незалежно від способу виплати такого доходу (в тому числі
шляхом заліку за договором уступки вимоги зобов'язання).
Тобто, як зазначив суд, ДФС не враховано, що на підставі укладеного між сторонами договору уступки
права вимоги відбулася заміна сторони у зобов’язанні, і в зв’язку з цим відсутні підстави для утримання та
сплати до бюджету під час такої виплати податку на доходи нерезидента.

Підприємцям
Мінінфраструктури: нові правила оформлення ТТН з 12 липня 2019 року
Наказом Мінінфраструктури № 413 від 3 червня 2019 року внесені зміни до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтранспорту № 363 від 14 жовтня 1997
року.
Товарно-транспортна накладна (надалі - ТТН) - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ,
призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за
перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для
списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського
обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити,
передбачені цими Правилами.
З 12 липня 2019 використовується форма ТТН згідно Додатком 7 до Правил. ТТН можливо оформлювати
без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації,
зазначеної в п. 11.1 Правил. Сторони можуть внести до ТТН будь-яку іншу інформацію, яку вони
вважатимуть за необхідну
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Товарно-транспортна накладна в електронній формі (е-ТТН) підписується за допомогою електронного
підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача. Створення,
відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН
здійснюється відповідно до Законів України “Про електронні документи та електронний
документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”.
У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору
Перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України "Про
електронні документи та електронний документообіг", для пред'явлення особам, уповноваженим
здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.
У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі.
НКЦПФР: Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій ПАТ
20 липня 2019 року набрало чинності рішення НКЦПФР № 207 від рішенням від 09.04.2019 року, яким
затверджений Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній
особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64 1 Закону України
“Про акціонерні товариства”, вимоги якого поширюються винятково на голосуючі акції публічних
акціонерних товариств.
Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій, які прямо або опосередковано
належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до:
– фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі
акції товариства шляхом їх поставки;
– фінансових інструментів, не зазначених вище, які мають подібну економічну природу з ними, але не
передбачають поставки акцій товариства.
Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених ч. 10 ст. 64 1 Закону “Про
акціонерні товариства”, розміщений на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
Також визначено, що цей Порядок не застосовується для фінансових інструментів, що на дату їх виконання
надають своєму власнику право набути голосуючі акції додаткової емісії.

Водіям
ВРУ: штрафи за парковку на місцях для електромобілів з 1 січня 2020 року
11 липня 2019 року прийнято Закон № 2754-VIII щодо створення доступу до інфраструктури зарядних
станцій для електромобілів.
Так, вводиться штраф від 340 до 510 грн за зупинку, стоянку, паркування транспортних засобів на місцях
для електромобілів. Такий само штраф передбачений і за створення перешкод водіям електромобілів у
зупинці або стоянці.
Запровадять нові дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів”, “Станція зарядки
електромобілів”.
Для електромобілів передбачені спеціальні номерні знаки із зеленим кольором шрифту.
Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
МВС: автоматичний обмін інформацією про вручення постанов зі штрафами за порушення ПДP
Спільним наказом Мінінфраструктури та Міністерства внутрішніх справ 23 травня 2019 року № 398/376
затверджено Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання
рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
Передбачений автоматичний обмін інформацією між системою фіксації порушень ПДР і системою обробки
пошти.
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Для формування системою автофіксації постанови та рекомендованого листа з повідомленням про вручення
використовується інформація, отримана з бази даних поштових адрес та індексів та штрихових кодових
ідентифікаторів.
Інформація про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з повідомленням на
адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи) з постановами
про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху, зафіксовані в автоматичному режимі, із зазначенням дати вручення чи повернення до підрозділу
національного оператора поштового зв’язку передається із системи обробки пошти до підсистеми взаємодії
у форматі запиту/відповіді з подальшою автоматизацією процесу.
Повідомлення про вручення або повернення замовних листів формуються і передаються в систему
автофіксації електронними засобами. Відповідні звірені накладні-реєстри згрупованих повідомлень про
вручення та невручення рекомендованих листів, отримані підсистемою взаємодії в електронному вигляді,
засвідчені кваліфікованим електронним підписом посадової особи уповноваженого(их) підрозділу(ів)
Національної поліції України, передаються в електронному вигляді підсистемою взаємодії до системи
обробки пошти.

Інші сфери
ВРУ: набрав чинності Закон про функціонування української мови
16 липня 2019 року набрав чинності Закон № 2704-VIII “Про забезпечення функціонування української мови
як державної”, який був прийнятий 25 квітня 2019 року.
Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя,
визначених цим Законом, на всій території України.
Дія Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Відповідно до Закону єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
Кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою.
Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій
території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені Законом.
Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані особи,
перелік яких наведено у ч. 1 ст. 9 Закону, зокрема, адвокати, нотаріуси, керівники закладів освіти всіх форм
власності, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм
власності (крім осіб, які не є громадянами України).
Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою вищезгаданими особами встановлює
Національна комісія зі стандартів державної мови.
Також передбачено, що ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та
виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:
–

обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;

– створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів
(у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юр.особи, органи і посадові
особи іноземних держав і міжнародних організацій.
Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам
трудового договору його переклад.
Підприємства, установи та організації всіх форм власності, ФОП, інші суб'єкти господарювання, що
обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому
числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може
дублюватися іншими мовами.
На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою,
прийнятною для сторін.
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Крім цього, встановлено адміністративну відповідальність за порушення закону щодо функціонування і
застосування української мови як державної та невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту
державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови.
Закон набрав чинності з 16 липня 2019 року за винятком окремих положень.
КМУ: підвищення пенсій з 1 липня
1 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 543 від 26 червня 2019 року.
Так, поміж іншого, постанову Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 “Питання
проведення індексації пенсій у 2019 році” доповнено нормою про те, що з 1 липня 2019 р. в разі, коли
щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії в осіб, які
отримують пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу, передбаченого
абзацом першим частини першої статті 28 Закону, не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата
до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Змінами передбачено підвищення щомісячного розміру пенсійних виплат особам з інвалідністю в результаті
війни. Так, пенсіонери з інвалідністю в результаті війни I групи будуть отримувати не менше 650%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (10: 166 грн), II групи - 525% (8: 211 грн), III
групи - 360% (5 630 грн), учасники бойових дій і постраждалі учасники Революції Гідності - 165% (2 580,6
грн).
Також заплановано перерахунок пенсій по інвалідності з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати
військовослужбовцям, зокрема, військовозобов'язаним, призваним на військові збори, які брали участь в
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби і внаслідок цього
отримали інвалідність.
КМУ: оптимізація надання послуг у сфері пенсійного забезпечення
17 липня 2019 року з метою зниження адміністративного навантаження на громадян, а також оптимізації та
підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду України шляхом впровадження електронної
міжвідомчої взаємодії Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 681 “Про оптимізацію надання
адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення”.
Так, передбачено інформаційну взаємодію між органами ПФУ та іншими органами виконавчої влади,
зокрема, з метою підтвердження інформації про заявника щодо прав на пільги, актів цивільного стану
громадян, проблем інвалідності, місця проживання та / або перебування.
Передбачено безоплатне використання інформації і електронний документообіг з 6 інформаційних реєстрів:
–

з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

–

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

–

з централізованого банку даних з проблем інвалідності;

–

з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

– з реєстрів даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
–

з реєстрів територіальних громад.

КМУ: суттєво підвищено розмір зборів за дії, пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності
Постановою Кабінету Міністрів України № 496 від 12 червня 2019 року.
Так, з 19 липня 2019 року діють нові ставки зборів:
– за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на
твір, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1756 від 27 грудня 2001 року.
– за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року.
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КМУ: підвищено вартість виготовлення паспортів з безконтактним електронним носієм
Постановою Кабміну № 371, що набрала чинності 1 липня 2019 року, вперше з 2016 року підвищено
вартість оформлення документів з безконтактним електронним носієм.
Такими документами є паспорт громадянина України (ID-картка), паспорт громадянина України для виїзду
за кордон, біометричні свідоцтва для іноземців - на тимчасове та постійне проживання. У той же час
змінилася і вартість бланків таких документів.
Відтепер нові суми зборів складають:
– при оформленні ID- картки до 20 робочих днів - 345 грн. (126 грн. вартість адмінпослуги і 219 грн
вартість бланка), раніше 279 грн.;
– при оформленні ID- картки до 10 робочих днів - 471 грн. (252 грн. вартість адмінпослуги і 219 грн.
Вартість бланка), раніше 366 грн.;
– при оформленні закордонного паспорта до 20 робочих днів - 682 грн. (352 грн. вартість адмінпослуги і
330 грн. вартість бланка), раніше 557,32 грн.;
– при оформленні закордонного паспорта до 7 робочих днів - 1034 грн. (704 грн. вартість адмінпослуги і
330 грн. вартість бланка), раніше 810,32 грн.
Зокрема, для громадян, що вже сплатили адміністративний збір, але не встигли оформити документ до 30
червня 2019 року, передбачена можливість здійснити доплату для отримання адміністративної послуги.
МВС: паспорт громадянина України у формі книжечки за рішенням суду
Міністерство внутрішніх справ наказом № 456 від 6 червня 2019 року затвердило Тимчасовий порядок
оформлення і видачі паспорта громадянина України.
Зазначений порядок визначає порядок подання та розгляду документів та прийняття рішення про
оформлення і видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року людині, стосовно якої прийнято
рішення суду (яке набрало законної сили) про зобов’язання ДМС оформити та видати зазначений паспорт.
Паспорт оформлятимуть з використанням бланка паспорта громадянина України, затвердженого урядовою
постановою від 4 червня 1994 року № 353 “Про затвердження зразка бланка паспорта громадянина
України”.
Оформлювати та видавати паспорти будуть територіальні підрозділи ДМС:
– особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі поданої особисто заяви про видачу паспорта
громадянина України за зразком, наведеному в Тимчасовому порядку;
– особі, яка досягла 16-річного віку і визнаному судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на
підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних
представників.
Оформлення і видача паспорта будуть здійснюватися протягом 30 календарних днів з дня подання особою у
територіальний підрозділ ДМС відповідних заяви та документів. Їх необхідно подати в територіальний
підрозділ ДМС за своїм зареєстрованим місцем проживання.
Затверджений Тимчасовий порядок регулює також питання оформлення паспорта вперше, його обміну,
порядок вклеювання фотокарток, видачі паспортів замість втрачених або вкрадених, оформлення і видачі
тимчасового посвідчення, прописує процедуру встановлення особи, а також вилучення, зберігання і
знищення паспортів, визначає процедуру обліку і зберігання бланків паспортів.
Мін'юст: скасовано мінімальний розмір плати за вчинення нотаріальних дій
Наказом Міністерства юстиції від 24 червня 2019 року № 1923/5 оновлено Порядок вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України.
Наказ прийнято на виконання Указу Президента № 418 від 20 червня 2019 року “Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України”, яким скасовано Указ Президента від 10 липня 1998
року № 762 “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій”.
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Указом № 762/98 встановлювалося, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій
приватними нотаріусами, не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється
державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
З дня набрання чинності наказом Мін’юсту приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справлятимуть
плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом і фізичною або юридичною
особою. Також скасована норма про те, що зазначена плата повинна була бути не меншим від розміру
ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
НБУ: зміни у регулюванні здійснення операцій з валютними цінностями
Постановою Національного банку України від 27 червня 2019 року № 86 внесені зміни до:
–

Положення про здійснення операцій з валютними цінностями,

– Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті
та
– Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів
(інформації) про валютні операції.
Зокрема:
1) скасовано для бізнесу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ліміт на фінансування власних
закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям
обмежувався загальним лімітом для юросіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік. При цьому
встановлено деякі додаткові вимоги для валютного нагляду за такими операціями.
2) спрощено реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами.
Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в
іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні;
3) скасовано заборону розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними
особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних
представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 05.10.1961
р. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун,
Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай;
4) перелік транзакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено
операціями між фінансовою установою та Кабміном в межах міжнародних договорів про кредити, гранти,
позики;
5) зміни у нагляді банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким
здійснюють українські компанії. Так, банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел
визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони
використовували для цього перелік, наданий Нацбанком на підставі інформації Держфінмоніторингу.
Постанова набрала чинності 2 липня 2019 року
НБУ: облікова ставка НБУ знижена до 17,0% річних
Рішенням, схваленим Правлінням Національного банку України 18 липня 2019 року №493-рш “Про розмір
облікової ставки” облікова ставка знижена до 17,0% річних з 19 липня 2019 року.
НБУ: скасовані обмеження стосовно перерахування дивідендів іноземним інвесторам
Національний банк Постановою № 91 від 9 липня 2019 року “Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України” скасував обмеження на репатріацію дивідендів.
Так, починаючи з 10 липня 2019 року більше не діє раніше запроваджений ліміт щодо купівлі/переказу
іноземної валюти / гривні з метою повернення за кордон / на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в
Україні (крім інвестиційних рахунків), іноземному інвестору / нерезиденту дивідендів у розмірі 12 млн євро
на місяць.
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НБУ: оновлено перелік системно важливих банків
Рішенням Правління Національного банку України від 27 червня 2019 року № 438-рш, яке набирає чинності
з 1 липня 2019 року, визначено перелік системно важливих банків.
Системно важливий банк – банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до
появи системних ризиків. Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих
установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової
системи.
Нагадаємо, з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались три банки – ПриватБанк,
Ощадбанк та Укрексімбанк.
Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків: Приватбанк; Ощадбанк;
Укрексімбанк; Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен Банк Аваль; ПУМБ; Укрсиббанк;
Таскомбанк; Універсал банк; Кредобанк; ОТП банк; Південний.
Як повідомляє НБУ своєму сайті, набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове
навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Судові новини
КГС: сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль
Колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного Суду в постанові від 15 липня 2019 року у
справі № 910/18587/16 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. зробила наступний
висновок.
Суди попередніх інстанцій встановили, що Компанія є власником знака для товарів і послуг «РІЗДВЯНИЙ»
(Знак 1). Товариство є власником комбінованого знака для товарів і послуг «РІЗДВЯНЕ» (Знак 2).
Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак
для товарів і послуг, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими
позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних
позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Суди оцінили висновки судових експертиз відповідно до ст. 104 ГПК з погляду пересічного
споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й
оцінюванні.
Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що факт схожості словесних елементів Знака 1 і Знака 2 не
вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у Знаку 2 оригінальних графічних елементів впливає на
загальне враження, яке передається цим знаком.
Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і
послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість.
Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш
важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що
позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.
КАС: питання строки виплати доплат до пенсії за результатами проведеного перерахунку
У рішенні КАС ВС по зразковій адміністративній справі № 160/3586/19 за позовом до Пенсійного фонду.
міститься висновок про те, що питання строків виплати доплат до пенсії за результатами проведеного
перерахунку, тобто частини пенсії певної особи, а також розмірів такої доплати не охоплюються поняттям
“порядок проведення перерахунку пенсії”.
Згідно з позовними вимогами особа просила суд визнати протиправними дії відповідача, які полягають у
зменшенні розміру пенсії за рахунок виплати з 5 березня 2019 року по 31 грудня 2019 року 75 % суми
підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року; зобов'язати відповідача здійснити
перерахунок та виплату (із врахуванням раніше виплачених сум) пенсії позивачеві з 5 березня 2019 року з
урахуванням 100 % суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.
Верховний Суд до участі у справі в якості третіх осіб залучив Пенсійний фонд та Кабінет Міністрів. Від
Пенсійного Фонду надійшло пояснення, в якому, серед іншого, вказано, що з метою забезпечення виконання
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рішення місцевого суду звернувся до Мінсоцполітики та Мінфіну про виділення додаткових коштів у сумі
14,8 млрд грн на виплату перерахованих відповідно до п. 1 Постанови № 103 пенсій у розмірі 100%
підвищення.
Верховний Суд позовні вимоги задовольнив. Рішення суду мотивовано тим, що у зв’язку зі скасуванням п. 2
постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року № 103 рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва
від 12 грудня 2018 року у справі № 2826/3858/18, яке залишено без змін рішенням адміністративного суду,
обмеження щодо часткової виплати суми підвищення до пенсії скасовано. Отже, з 5 березня 2019 року
пенсія позивачу підлягає виплаті у розмірі 100 % суми підвищення пенсії.
Суд зауважив, що п. 1, 2 постанови Кабміну № 103 врегульовані строки виплати пенсій, а не порядок
проведення перерахунку. У зв'язку з чим, питання строків виплати доплат до пенсії за результатами
проведеного перерахунку, тобто частини пенсії особи, а також розмірів такої доплати не охоплюються
поняттям "порядок проведення перерахунку пенсії".
КАС: невиконання податковим органом вимог щодо акта індивідуальної дії призводить до його
протиправності
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС в постанові від 2 липня 2019 року у справі №
140/2160/18 зроблено висновок про те, що можливість надання платником податків вичерпного переліку
документів на підтвердження правомірності формування та подання податкової накладної прямо залежить
від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію оцінки ступеня ризиків.
Фермерське господарство звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у
області Державної фіскальної служби України, у якому просило визнати протиправним та скасувати
рішення комісії ГУ ДФС про відмову в реєстрації податкової накладної та зобов`язати податковий орган
зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідну накладну.
Верховний Суд підтримав рішення попередніх інстанцій з огляду на таке.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, у квитанції про реєстрацію відповідної податкової накладної
року податковий орган не зазначив, які саме критерії оцінки ступеня ризиків є невідповідними, які саме
документи складені з порушенням законодавства та яких саме документів не вистачає для прийняття
рішення про реєстрацію накладної. Натомість платником податків надано до податкового органу первинні
документи на підтвердження реальності господарських операцій.
Суд зазначає, що загальними вимогами, які висуваються до акта індивідуальної дії, як акта
правозастосування, є його обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення податковим
органом конкретних підстав його прийняття (фактичних і юридичних), а також переконливих і зрозумілих
мотивів його прийняття.
Вживання податковим органом загального посилання на пункт 6 Критеріїв оцінки, без наведення
відповідного підпункту, є неконкретизованим та призводить до необґрунтованого обмеження права
платника податків бути повідомленим про необхідність надання документів за вичерпним переліком,
відповідно до критерію зупинення реєстрації податкової накладної, а не будь-яких на власний розсуд.
Відтак, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми,
обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності.
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