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«ProZorro» та ДФС обмінюватимуться інформацією про податкові борги учасників
торгів.
В рамках інформаційної взаємодії між Мінекономрозвитку та ДФС наказом
Мінекономрозвитку та Мінфіну від 17.01.2018 р. № 37/11 був затверджений та 14.03.2018
р. вступив в силу Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними
системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про
відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) із сплати податків, зборів,
платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України,
в учасника процедури закупівлі.
Даний порядок покликаний спростити для суб’єктів господарювання процедуру
участі у торгах шляхом проведення автоматизованої перевірки відсутності підстав для
відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону
України «Про публічні закупівлі».
Порядком передбачене здійснення інформаційної взаємодії на центральному рівні
виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з
використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до
законодавства з питань захисту інформації. Це дозволить забезпечити під час проведення
торгів автоматичну перевірку відсутності або наявності в учасника процедури закупівлі
заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів платежів, контроль за якими
покладено на органи ДФС.
Електронна система закупівель автоматично формує та передає до ІТС ДФС запит
щодо надання інформації про відсутність або наявність такої заборгованості (податкового
боргу).
В запиті зазначається:
 ідентифікатора закупівлі;
 код згідно з ЄДРПОУ (або реєстраційного номера облікової картки платника
податків чи серії та номер паспорта);
 найменування або прізвища, імені, по батькові (за наявності) учасника
процедури закупівлі.

На запит накладається технологічний сертифікат державного підприємства
"ПРОЗОРРО".
Запит подається в разі виникнення потреби та може містити інформацію виключно
щодо одного учасника процедури закупівлі.
Відповідь на запит формується ДФС автоматично програмними засобами та
передається до електронної системи закупівель не пізніше 18:00 наступного робочого дня
з дня отримання запиту (крім вихідних та святкових днів) із зазначенням вищевказаних
даних учасника процедури закупівлі, дати і часу формування відповіді та позначки про
відсутність/наявність заборгованості, яка є актуальною на момент формування відповіді
на запит.
Президент підписав і запропонував Верховній Раді Законопроект «Про валюту».
Проект закону «Про валюту» був підготовлений Нацбанком та схвалений
Національною радою реформ.
Важливість такої законодавчої ініціативи відмітив також Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман, та зазначив, що Уряд має намір підтримати даний законопроект.
Законопроект повинен стати єдиним законодавчим актом, що визначає порядок
організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду в країні, та замінити
застарілий декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
від 1993 року та закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 1994
року.
На переконання Нацбанку наявність єдиного рамкового закону про валютне
регулювання зробить чинне валютне законодавство прозорим, простим та зрозумілим для
населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть можливість більш оперативно
та ефективно реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон'юнктури ринку.
Повна відсутність валютних обмежень, принцип "дозволено все, що не
заборонено", та прості повідомлення НБУ про операції замість отримання дозволів — уже
у найближчий час так може змінитися валютний ринок України.
Серед основних змін законопроект "Про валюту" передбачає видачу Нацбанком
лише двох видів ліцензій: генеральної валютну ліцензію банкам і валютну ліцензію для
небанківських фінустанов, таких як валютообмінні пункти. Таким чином, населення та
компанії зможуть інвестувати за кордон без потреби отримувати спеціальні ліцензії.
Будуть скасовані санкції за порушення валютного законодавства компаніями.
Зокрема державні органи позбавляться можливості зупиняти діяльність підприємств у разі
порушення строків розрахунків за експортними та імпортними операціями. Також Закон
скасовує 37 статтю закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка описує спеціальні
санкції для порушників — індивідуальне ліцензування кожної операції або їх заборону.
Підприємства платитимуть пеню та штрафи.
Також, проектом Закону передбачений режим вільного руху капіталу, що не
потребує валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Натомість
дотримання валютного законодавства в цілому покладається на валютний нагляд.
Президент підписав Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю».
12 березня 2018 року Президент підписав Закон «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю». Він зазначив, що цей законодавчий акт є довгоочікуваним,
адже до цього часу діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в
Україні регулювалася законом про господарські товариства, прийнятим ще у 1991 році.
Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та
товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та
припинення, права та обов'язки їх учасників.

Документом передбачено регулювання питання збільшення і скорочення
статутного капіталу товариства, а також визначено порядок виплати дивідендів і
проведення загальних зборів акціонерів. Згідно з документом, загальні збори можуть бути
скликані відповідно до статуту товариства, а також з ініціативи виконавчого органу
товариства, на вимогу наглядової ради на вимогу учасника або учасників, які володіють
від 10% статутного капіталу товариства.
Передбачено також, що вартість частки ТОВ встановлюватиметься за станом на
день перед зборами учасників ТОВ, де було прийнято рішення про виключення учасника з
ТОВ.
Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну
відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини вкладу
кожного з учасників. Кількість учасників товариства не обмежується.
Законопроектом передбачено регулювання корпоративних договорів, відомих як
"shareholder agreements".
Відтепер учасники товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати
наглядові ради в статутах своїх товариств.
У перехідних положеннях документа міститься положення про примусовий викуп
частки учасником.
За словами Президента, новим Законом запроваджуються сучасні принципи
ефективного регулювання, створення і ведення бізнесу. «Ці процедури стануть
простішими, зрозумілішими. Закон має забезпечити учасникам товариства комфортний
правовий простір для врегулювання своїх відносин. Зменшити ризики захоплення
контролю за товариством, фактично знищити ризики рейдерських атак. Знімаються
обмеження щодо формування статутного капіталу, спрощується процедура реєстрації,
успадкування частки в статутному капіталі товариства, право отримання кредиту чи
фінансування під заставу частки товариства, що полегшить залучення додаткових
коштів», - пояснив він.
Документ вдосконалює регулювання відносин, які пов’язані із створенням,
діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Він
також усуває значні вади, які існують у чинному законодавстві, та приведе його у
відповідність із нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих
актів Європейського Союзу та країн-членів ЄС.
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