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04.09.2017 У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО ПРОЕКТ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
АКТІВ ЩОДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ»
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про Національний банк
України» та законодавчо обмежити строк запровадження Національним банком України
вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті.
Зокрема пропонується надати право Правлінню Національного банку України раз на п’ять
років запроваджувати вимогу щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній
валюті строком не більше 6 місяців.
Вказане рішення набирає чинності після його затвердження Радою Національного банку.
Як виняток, за наявності суттєвих ризиків, що загрожують фінансовій системі держави,
Правління Національного банку може прийняти додаткове рішення про тимчасове
запровадження вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті
на строк до 1 календарного року.
Вказане рішення набирає чинності після його затвердження Радою Національного банку.
Наявність суттєвих ризиків, що загрожують фінансовій системі держави, підтверджується
відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності відповідно статті 71 цього Закону.
Додаткове рішення про тимчасове запровадження вимоги щодо обов'язкового продажу
частини надходжень в іноземній валюті може прийматись не частіше ніж один раз на п’ять
років.
Згідно пояснювальної записки метою прийняття законопроекту є зменшення тіньового відтоку
капіталів з України та запобігання вимушеному скороченню експорту шляхом законодавчого
удосконалення механізму регулювання обов’язкового продажу валюти резидентами.
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07.09.2017 РОКУ НАБРАЛА ЧИННОСТІ ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24.07.2017 № 386
Зміст постанови передбачає введення можливості отримання витягу з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна в електронному вигляді. Така можливість впроваджується після
впровадження необхідного програмного забезпечення, але не пізніше 01 січня 2018 року.
Встановлюються нові розміри плати за операції пов’язані з внесенням змін чи отриманням
інформації з Реєстру, зокрема: за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна
запису, змін і додаткових відомостей до запису – 0,025 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб; надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна у
паперовій формі та електронній формі – 0,03 та 0,02 прожиткового мінімуму для працездатних
осіб відповідно; щомісячна плата за надання відомостей з Державного реєстру обтяжень
рухомого майна з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного
інтерфейсу – 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб.

07.09.2017 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛА ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НЕРЕЗИДЕНТІВ-ІНВЕСТОРІВ У ЦІННІ
ПАПЕРИ»
Законом було внесено зміни до п. 141.4.10. Податкового кодексу України (далі- ПКУ) у зв'язку
з чим даний пункт було викладено у наступній редакції:
Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або
доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні
папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями,
або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до
бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні
запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи
кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами
господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
Окрім того, зміни також були внесені до п. 14.1.441. ПКУ у зв'язку з чим даний пункт було
викладено у наступній редакції:
державні цінні папери - облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські
зобов’язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику.
Таким чином, прийнятий Закон дозволить звільнити від податку на доходи нерезидента:
- доходи іноземного інвестора на державні цінні папери та облігації місцевих позик, що
виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику, або їх емітентом; та
- доходи іноземного інвестора від операцій з борговими цінними паперами, виконання
зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі доходи
виплачуються відповідним гарантом.
Прийняття даного Закону обумовлене тим, що вищезазначені положення ПКУ у попередній
редакції не повністю врегульовували питання оподаткування інших доходів, що можуть бути
отримані нерезидентами-інвесторами у цінні папери, що суттєво обмежує можливості
емітентів відповідних цінних паперів (у тому числі Держави).
Очікується, що прийняття Закону дозволить істотно покращити інвестиційну привабливість
державних цінних паперів України для іноземних інвесторів, стимулюватиме залучення
фінансування державного та місцевого бюджетів за рахунок державних запозичень від
іноземних інвесторів, а також сприятиме емітентам відповідних цінних паперів (в тому числі
держави Україна) здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, включаючи обмін,
випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, за умови дотримання
граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду.
Підготували:
Антоненко Анна, Горбатюк Лілія, Карлюк Марина, Марчук Богдана, Гужвій Наталія,
Мельниченко Руслан, Руденко Сергій, В'ячеслав Шарнопільський
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