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І. Основні новини законодавства 

 

1. Набрав чинності Закон України «Про валюту і валютні операції» №2473-VIII від 

21.06.2018р. 

07.02.2019р. введено в дію Закон України «Про валюту і валютні операції» №2473-VIII від 

21.06.2018р. (далі – Закон №2473), у зв’язку з цим втратили чинність, зокрема, Декрет 

Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 

№15-93 від 19.02.1993р. і Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» №185/94-ВР від 23.09.1994р. 

Разом із введенням в дію Закону №2473 запроваджено нову систему валютного регулювання, 

яка складається з восьми основних положень Правління Національного банку України, 

прийнятих на заміну попередніх нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання: 

 Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною 

валютою і банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України №1 від 02.01.2019р.; 

 Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України №2 від 02.01.2019р.; 

 Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України №3 від 02.01.2019р.; 

 Положення про перелік заходів захисту, порядок і критерії їх запровадження, подовження 

та дострокового припинення, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України №4 від 02.01.2019р.; 

 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в 

іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України №5 від 

02.01.2019р.; 

 Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо 

договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед 

нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України №6 від 02.01.2019р.; 

 Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних 

строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою 

Правління Національного банку України №7 від 02.01.2019р.; 

 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки 

документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України №8 від 02.01.2019р. 

Основні зміни, які стосуються валютного нагляду за дотриманням резидентами та 

нерезидентами вимог валютного законодавства полягають, зокрема, в наступному: 

 збільшено граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами 

з 180 до 365 днів; 

 скасовано валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис.грн; 

 скасовано індивідуальні ліцензії на валютні операції та запроваджено систему е-лімітів 

(2 млн. євро протягом календарного року для юридичних осіб, 50 тис. євро протягом 

календарного року для фізичних осіб); 
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 скасовано процедуру реєстрації резидентами в Національному банку України зовнішніх 

запозичень; 

 скасовано спеціальні санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим 

ліцензування та призупинення зовнішньоекономічної діяльності); 

 скасовано щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів і майна, що 

знаходяться за межами України; 

 надано дозвіл на вільне використання резидентами рахунків в іноземних фінансових 

установах і на здійснення через такі рахунки валютних операцій (крім операцій з переказів 

коштів з України на такі рахунки); 

 надано дозвіл на здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів в 

українських фінансових установах. 

За порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з 

експорту та імпорту товарів, відповідальність за яке встановлюється згідно зі статтею 13 

Закону №2473) можуть бути застосовані: 

 до юридичних осіб (крім уповноважених установ) – заходи впливу у вигляді штрафних 

санкцій; 

 до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб – 

заходи впливу у вигляді штрафів, передбачені Кодексом України про адміністративні 

правопорушення №8073-X від 07.12.1984р. (далі – КпАП). 

При цьому, Законом №2473 внесено зміни до КпАП, у зв’язку з чим порушення порядку 

здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності, від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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ІІ. Податок на прибуток 

 

1. Громадські об’єднання мають право здійснювати підприємницьку діяльність 

Міністерство фінансів України у листі «Стосовно питання можливості здійснення 

громадськими об’єднаннями підприємницької діяльності і включення таких об’єднань до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій» №11210-09-5/3214 від 06.02.2019р. на 

звернення Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) роз’яснило, що положення 

Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ) не обмежують 

можливість здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для 

цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для 

досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків 

на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами. 

Результати підприємницької діяльності громадські об’єднання відображають у Звіті про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та відповідно до п.46.2 ст.46 ПКУ 

подають його разом із фінансовою звітністю контролюючому органу за місцем реєстрації 

громадського об’єднання як платника податків. 
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ІІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Ціна з двома знаками після коми у податковій накладній не перешкода для 

включення сум ПДВ до податкового кредиту 

Державна фіскальна служба України у своєму роз’ясненні зазначає, що ціна товарів чи послуг, 

зазначена в податковій накладній, повинна відповідати ціні, зазначеній у первинних 

документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг. 

Разом з тим, зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкова 

накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка містить після коми 

більше, ніж два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови 

відповідності іншим вимогам, що визначені в Податковому кодексі України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ). 

Джерело: індивідуальна податкова консультація «Щодо можливості складання податкових 

накладних з трьома і більше знаками після коми» №525/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 

13.02.2019р., категорія 101.15 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу «ЗІР». 

 

2. Як виправити помилку, якщо при складанні податкової накладної пропустили 

номенклатуру товару/послуги 

Державна фіскальна служба України роз’яснила дії платників, які при складанні податкової 

накладної помилково не вказали номенклатуру товарів/послуг. 

Згідно з п.201.1 ст.201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку 

зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 

платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. 

При цьому, згідно з п.192.1 ст.192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється 

будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд 

цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при 

поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг суми податкових 

зобов’язань і податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному 

коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної. 

Відповідно до п.44.1 ст.44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести 

облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування 

та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків 

та зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних 

декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим 

п.44.1 ст.44 ПКУ. 

Тобто, якщо платником податку на дату виникнення податкових зобов’язань за операцією з 

постачання товарів/послуг складено податкову накладну, яка не відповідає первинним 

документам, зокрема, не зазначено окрему товарну позицію, у зв’язку з чим загальний обсяг 

постачання за операцією, зазначений в такій податковій накладній, не відповідає первинним 

документам, оформленим за такою операцією, то платник податку додатково складає нову 

податкову накладну з урахуванням таких особливостей: 

 у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця; 
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 у розділі Б відображається інформація щодо окремої товарної позиції, яка не була зазначена 

в попередній ПН (номенклатура, ціна, кількість, обсяг, сума ПДВ та інші показники за такою 

товарною позицією). 

Якщо така податкова накладна буде зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 

визначеного п.201.10 ст.201 ПКУ, до платника податку застосовуються штрафні санкції згідно 

з п.120 прим.1.1 ст.120 прим.1 ПКУ. 
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ІV. Трудові відносини 

 

1. Фонд соціального страхування України надав Методичні рекомендації щодо 

заповнення Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до 

Фонду соціального страхування України 

У зв’язку з прийняттям Правлінням Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) 

постанови «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових 

коштів до Фонду соціального страхування України» №28 від 12.12.2018р., якою встановлена 

форма Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду, 

виконавча дирекція Фонду надала Методичні рекомендації щодо його заповнення. 

Методичні рекомендації містять опис заповнення таблиць та рядків Звіту. 

Джерело: веб-портал Фонду http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/962769. 
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V. Інші новини законодавства 
 

1. Затверджено порядок переміщення готівкових валютних цінностей та банківських 

металів через митний кордон України 

Національний банк України постановою Правління №3 від 02.01.2019р. затвердив Положення 

про транскордонне переміщення валютних цінностей. 

Зокрема, фізичні особи мають право ввозити/вивозити готівку та банківські метали: 

 у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000,00 євро, без письмового 

декларування митному органу; 

 у сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000,00 євро, за умови її 

письмового декларування митному органу в повному обсязі. 

Юридичні особи можуть ввозити в Україну чи вивозити за межі України готівкову 

валюту/банківські метали через повноважного представника без обмеження суми на умовах 

письмового декларування митному органу в повному обсязі за умови, що таке 

ввезення/вивезення зумовлене господарською діяльністю. 

 

2. Внесено зміни до форми Податкової декларації з рентної плати 

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №707 від 21.08.2018р., яким внесено 

зміни до форми податкової декларації з рентної плати. 

Зокрема, виключено додатки 2, 4, 10, 11 до податкової декларації з рентної плати. У зв’язку з 

цим окремі рядки податкової декларації зазнали змін. 

 

3. Затверджено порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків 

розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів 

Кабінет Міністрів України постановою №104 від 13.02.2019р. затвердив Порядок видачі 

висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з 

експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (далі – Порядок). 

Дія Порядку поширюється на всіх резидентів незалежно від форми власності. 

Висновок видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за окремими 

операціями з експорту та імпорту товарів. 

Для отримання висновку резидент надсилає поштою або подає особисто у паперовому вигляді 

чи через Єдиний державний портал адміністративних послуг Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України в електронній формі відповідний перелік документів. 

Висновок оформлюється безоплатно в електронній формі та/або паперовому вигляді в одному 

примірнику протягом 10 робочих днів з дати одержання документів від резидента. 

Крім того, Порядком визначено вичерпний перелік випадків, коли може бути відмовлено у 

видачі висновку. 

Крім того, у додатку до Порядку визначено Перелік товарів, за якими звернення про видачу 

висновку щодо продовження граничних строків розрахунків залишаються без розгляду. 



ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
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4. Внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні 

15.02.2019р. набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про 

затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні» №37 від 12.02.2019р. (далі – Постанова №37). 

Постановою №37 внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України №148 

від 29.12.2017р., відповідно до яких, зокрема: 

 уточнено норми щодо визначення понять відокремлені підрозділи та оприбуткування 

готівки суб’єктами господарювання; 

 розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків 

між суб’єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000,00 гривень. Наразі такі 

обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці, та на використання 

готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій. 

 внесено зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, 

які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та, крім 

операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів 

готівкою. Такі установи установлюють ліміт каси з урахуванням особливостей їх діяльності та 

режиму роботи в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання 

зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача. 


