26.03 – 30.03
Вітаємо Вас!
Вочевидь після трагедії у російському місті Кемерово уряд України замислився щодо посилення пожежної
безпеки у громадських місцях, зокрема Прем’єр-міністром України надано доручення Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки.
ДСНС та її територіальні органи з 23.02.2018 мають право на проведення таких перевірок у зв’язку з набранням
чинності Постановою КМУ № 1104, якою затверджено перелік органів, на які не поширюється дія мораторію щодо
проведення перевірок. Зокрема, ДСНС та її територіальні органи мають право здійснювати перевірки закладів
оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти,
професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб'єктів господарювання з високим
ступенем ризику (у тому числі об'єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об'єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об'єктів та об'єктів висотного будівництва).
Якщо з визначенням належності суб’єкта до освітнього чи оздоровчого закладу проблем немає, то визначити
чи відноситься певне підприємство до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику чи ні, не завжди легко і просто.
Визначення ступеню ризику, до якого відноситься підприємство здійснюється відповідно до критеріїв ризику, затверджених Постановою КМУ №1043. Наразі важливо визначити, є ваше підприємство суб’єктом господарювання
з високим ступенем ризику чи ні згідно з вказаними критеріями ризику, оскільки на момент формування річного
плану перевірок ДСНС на 2018 рік були чинними старі Критерії, за якими оцінювався ступінь ризику від провадження господарської діяльності, й за якими статус суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику мало
значно більше підприємств.
Якщо на сьогоднішній день ваше підприємство вже не відноситься до суб’єктів із високим ступенем ризику,
проте згідно з планом перевірок на 2018 у вас має бути проведена перевірка як у суб’єкта господарювання з
високим ступенем ризику, - маєте право здійснити недопуск посадових осіб ДСНС та її територіальних органів
до проведення перевірки, адже на перевірку вашого підприємства поширюється мораторій.
У разі сумнівів щодо правильності визначення ступеня ризиковості підприємства, можна звернутись із запитом
до ДСНС з проханням надати індивідуальне роз’яснення, до якого ступеня ризику відноситься ваше підприємство.
Відповідь ДСНС на ваш запит буде підтверджувати ступінь ризиковості підприємства та, відповідно, наявність чи
відсутність у ДСНС та її територіальних органів права на його перевірку.
Марія Мильнікова,
Партнер, адвокат

Єфімов Сергій
Уявіть собі життя без емоцій. Таке собі сіреньке та непривабливе. І цікаве хіба що для тих,
хто його вивчає з наукової точки зору.
Мабуть, приблизно таке саме враження на «читачів» складають судові рішення. Більшість з
них. І от коли серед них з’являється наповнене емоціями, то прочитавши його, хочеться порадити іншим його почитати. Ухвалу ВС від 06.03.2018 у справі № 243/6674/17-к хочеться порадити прочитати ВАМ. Ось лише одна цитата із цієї ухвали: «Особа, в права якої відбувається
втручання держави за допомогою слідчого судді, не має жодних шансів навіть бути вислуханою. Це також мало нагадує «панування права» в державі». І, навіть, помилки в ній не позбавляють її емоційного забарвлення.
До речі, а ВИ помилку в ній знайшли?

ПДВ

Постановою КМУ від 21.02.2018 № 204 внесено зміни до порядку ведення ЄРПН, згідно з
якими, зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування можна буде
лише в будні дні з 8:00 до 20:00.

Транспортні та
експедиторські
послуги

29.03.2018 Президент України підписав Закон України від 21.12.2017 № 2262-VIII, яким вводитиметься відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, правил зупинки, стоянки, паркування ТЗ, зафіксовані в режимі фотозйомки
(відеозапису).

Лаврінчук Станіслав
Скажіть, ВИ можете виграти у гру, правила якої знає лише ВАШ суперник? А якщо він ці
правила сам встановлює і ВАМ їх не каже? А якщо він у ході гри їх змінює, в залежності від
того, виграєте ВИ у нього чи програєте, які ВАШІ шанси на виграш???
Починаючи з 27.03.2018 платники ПДВ почали масово отримувати відмову в реєстрації РК
до ПН, які вони формували за звичайними для себе правилами. Причиною відмови стала
поява незрозумілого вичерпного переліку причин коригування, які слід зазначати в РК. Такими
причинами є:

«Зміна кількості»,

«Зміна ціни»,

«Зміна номенклатури»,

«Повернення товару або авансових платежів»,

«Зменшення обсягу при нульовій кількості»,

«Зменшення кількості при нульовому обсягу» та «Усунення неоднозначностей».
При цьому жодної зміни до порядку заповнення ПН та РК внесено не було. Єдиним напівофіційним джерелом про існування такого переліку є отримані квитанції від ДФС про причину відмови в реєстрації РК. Зможете правильно використати бодай-якесь з наведених формулювань, щоб не порушити правил, яких ВИ не знаєте?
Щоб переграти ДФС по цих нових правилах, найкращою тактикою є не грати якомога
довше. Принаймні поки ДФС свої нові правила не пояснить.

ЄСВ

Юридична особа не може сплачувати ЄСВ зі свого банківського рахунку за третю особу. Про це нагадала ДФС в ІПК від 19.03.2018 № 1079/6/99-99-13-02-01-15/ІНК.

Мильнікова Марія
Для кого лист від органу ДФС не є «листом щастя»? У кого він викликає щось відмінне від
бажання його не отримувати???
Навряд чи вдасться знайти в Україні бодай одного платника податків, який радітиме конверту з адресантом Податкова інспекція. Навіть перше квітня не зменшить насторогу. І все
тому, що ігнорування такого листа може мати дуже неприємні наслідки.
Єдиною протиотрутою від такого «щастя» є оформлення запиту з порушенням встановленого законодавством порядку. У такому разі платник податків звільняється від обов'язку
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надавати відповідь на такий запит.
Розглядаючи справу №813/2162/17 про визнання протиправним і скасування наказу про
проведення перевірки Верховний Суд у своїй постанові від 27.03.2018 погодився, що у запиті
податкового органу обов’язково повинні бути вказані конкретні відомості про виявлені факти під час аналізу податкової звітності, які свідчать про відсутність реального здійснення господарських операцій, а саме, мають бути чітко окреслені обставини, які свідчать про порушення платником податків податкового законодавства, а не лише формальне посилання
на пункти ст. 73 ПК України зазначивши, що без повідомлення вказаних фактів платник податків не має об'єктивної можливості надати будь-які пояснення та їх документальне підтвердження. Тож якщо отриманий Вами «лист щастя» містить вказане формальне посилання
на п.73 ПК, то Ви дійсно отримали лист щастя. Без лапок. Така думка висловлена суддями
Верховного Суду у постанові від 27.03.2018 у справі № 804/4375/16

Перевірки
Контроль
Штрафи

Прем’єр-міністром України надано доручення ДСНС перевірити всі місця масового
скупчення людей – кінотеатри, ТЦ, школи, садочки, на предмет виконання вимог безпеки,
передусім пожежної. Чекайте «гостей».

Перевірки
Контроль
Штрафи

04.04.2018 в Україні запрацює нова система контролю якості та безпечності харчових
продуктів, - набирає чинності Закон України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Перевірки
Контроль
Штрафи
Перевірки
Контроль
Штрафи

З 19.04.2017 діятиме оновлений Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.
У ДФС нагадали, що рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Костенко Марина
Слово «контроль», мабуть, найулюбленіше слово чиновників. Адже саме контроль дає
можливість чиновникам спілкуватися з народом. А народ, як відомо, - джерело збагачення
чиновників. Мабуть, саме ця любов стала причиною появи Постанови КМУ від 28.03.2018,
якою КМУ зобов'язав нотаріусів щоквартально подавати органам ПФУ звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, який містить інформацію про:
- кількість укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна;
- вартість такого майна;
- суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Чому нотаріусів??? Та тому, що вони бояться втрати право здійснювати нотаріальну діяльність через своїх клієнтів. Нотаріусу простіше «зацікавити» страхом надавати якнайповнішу
інформацію про вартість чужого майна. І хоча КМУ пояснює прийняття такої Постанови нібито вдосконаленням контролю за сплатою пенсійного збору. Та, враховуючи, що контроль за
сплатою внесків до ПФУ покладено на самих нотаріусів, виходить що КМУ хоче надати ПФУ
повноваження контролювати тих, хто сам контролює. Залишається тепер ще створити орган,
який контролюватиме, як сам ПФУ контролює нотаріусів, а потім орган, що контролюватиме
орган, який контролюватиме ПФУ…

Фінансові
послуги

Верховний Суд вказує, що при стягненні грошових коштів їх розмір повинен бути визначений у єдиній валюті, одночасне визначення суми стягнення у декількох валютах (в еквіваленті) не допускається.

Фінансові
послуги

Зобов'язання банку про надання позичальникові повної інформації про умови кредиту
потрібно розглядати не з формальної точки зору, а по суті - чи мав позичальник можливість
перед підписанням договору ознайомитися з ним і власноруч підписати, при порушенні
зазначеного зобов'язання можна говорити про введення споживача в оману (Постанова
Верховного Суду від 05.03.2018 у справі № 569/423/15-ц).

Фінансові

Підроблення не кожного документа (нехай і з печаткою, підписом і т.д.) є кримінально
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послуги

Фінансові
послуги

караним діянням. Предметом злочинів, передбачених ст. 366 і ст. 358 КК, є офіційний документ, критерії визначення якого вказані у примітці до ст. 358 КК (Постанова Верховного Суду
від 01.03.2018 у справі № 461/7315/15-к).
Затверджено Порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те,
що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів

Домашенко Олексій
А знаєте, що в кримінальному праві амністію може просити лише той, хто визнав себе
винним? Не можна одночасно просити виправдувального вироку та амністії, оскільки амністія співіснує лише з обвинувальним вироком.
Для того, щоб скористатися так званою будівельною амністією, треба визнати себе порушником будівельного законодавства, треба зізнатися в тому, що побудований ВАМИ
об’єкт, побудований з порушенням закону. І таким порушенням є відсутність дозволу на
будівництво. Суть цієї амністії полягає в тому, що відсутність дозволу на будівництво формально не заважає ввести в експлуатацію збудований будинок чи дачу.
І така амністія стосується збудованих у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до
300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною
площею до 300 квадратних метрів (Закон України від 22.03.2018 № 3696). Це відбувається
безоплатно протягом 10 робочих днів на підставі заяви власника (користувача) земельної
ділянки, на якій розміщено незаконно збудований об’єкт будівництва, і за результатами технічного обстеження органом державного архітектурно-будівельного контролю такого об’єкта.
І ніби усе гарно виглядає, та все ж визнання факту порушення закону таким визнанням
залишається. І у що це виллється в майбутньому – невідомо. Так само невідомо чи виллється
воно у щось взагалі. Однак відчуття амністованого порушника закону має залишитися. Як у
тому анекдоті: «ложечку знайшли, та осадок неприємний усе ж залишився».

Будівництво

Уряд встановив, що контроль за оснащенням об’єктів засобами охоронного призначення, цивільний захист, зокрема щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки покладається на МВС (замість Міноборони).

Висіцька Ірина
Цікаво грати з державою по її правилах, особливо коли правил два і вони протилежні. Як
відомо, судовий процес починається з подання позовної заяви, оплаченої судовим збором.
Чи не найчисленнішу категорію пільговиків зі сплати судового збору складають споживачі,
яких більше 12 років тому профільним Законом було звільнено від цього виду судових витрат.
Тим не менше, періодично спори з цього приводу виникали:
то у суддів немає одностайності щодо вирішення колізії між спеціальним ЗУ «Про захист прав споживачів» та ЗУ «Про судовий збір» (перший надавав споживачам пільгу,
а другий її не передбачав),
а то вони вирішують, що норма щодо несплати судового збору споживачами застосовується лише при поданні позову, а при зверненні до вищих інстанцій не працює.
І от 21.03.2018 Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення, яким звільнила споживачів від сплати судового збору на усіх стадіях судового процесу та до того ж поширила цю
пільгу на спори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
А тут ще й законодавець вирішив задобрити споживачів, виправив свою помилку та доповнив Закон «Про судовий збір» пільгою для споживачів.

Земля

Офіс великих платників податків ДФС в ІПК від 16.03.2018 № 1048/ІПК/28-10-01-03-11 зазначив, що якщо при продажу споруди укладено додатковий договір на відшкодування (компенсацію) земельного податку за ділянку, на якій розташована ця споруда, на період переоформлення права користування земельною ділянкою, такі кошти є складовою частиною
вартості власної споруди та оподатковуються ПДВ у загальному порядку.
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Дутковський Богдан
Знаєте, що сьогодні потрібно зробити, щоб суд відкрив провадження про банкрутство
ВАШОГО боржника???
«Усього лиш» отримати рішення суду про стягнення з нього боргу у розмірі не менше
1 116 900 грн., заплативши при цьому судовий збір у розмірі 16 753 грн.; звернутися із заявою
про виконання вказаного судового рішення, сплативши авансовий внесок у розмірі 2% від
суми стягнення, а це ще 22 673,07 грн.; почекати три місяці, щоб «переконатися» у тому, що
боржник вказане судове рішення ігнорує, та лише після цього суд матиме повноваження
прийняти у ВАС заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Усе виглядає так, ніби держава опікується більше спокоєм боржника, аніж тим, щоб
платіжна дисципліна була притаманна нашій країні.
Але не усе так гірко. Уже пройшов перше читання у Верховній Раді України Кодекс України з процедур банкрутства, який має замінити нині діючий Закон України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Коли він почне діяти, кредитору для отримання підстав подати заяву до господарського суду про відкриття справи про
банкрутство боржника буде достатньо отримати будь-який із документів:
а) відповідь боржника про визнання боргу на направлену претензію;
б) рішення суду про стягнення боргу, яке набуло законної сили;
в) постанову про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.
І ЦЕ ВСЕ БЕЗ НЕОБХІДНОГО РОЗМІРУ У МІНІМУМ 300 МІНІМАЛЬНИХ ЗАРПЛАТ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ «НАСОЛОДИ ВІД ОЧІКУВАННЯ»!!!
Виглядає так, ніби держава починає любити більше кредиторів, аніж боржників та натякає
боржникам: «розраховуйтеся швидше з кредитором, адже ось вам ще один ризик за неналежне виконання ваших грошових зобов’язань – легкий доступ кредитора до вашого банкрутства».

Ліквідація та
банкрутство

Верховний суд у справі № 914/2401/16 постановив, що мораторій на задоволення вимог
кредиторів, який вводиться стосовно боржника з моменту відкриття справи про його банкрутство, не поширює свою дію на накладені АМКУ фінансові санкції за порушення норм
антимонопольного законодавства відповідно до Закону України «Про захист економічної
конкуренції», які застосовані до дня відкриття такої справи.

Сергійчук Наталія
Бізнес має бути чесною грою
Як би ВИ поставилися до компанії, до якої ВИ звернулися за послугою, враховуючи, що
вона на ринку цих послуг вже 10 років, як зазначено на її сайті, але потім, як виявилося насправді, їй всього лише 2 роки? Гадаю, можна й дверима грюкнути у цьому разі. А якщо не
грюкнути, то принаймні обережніше та прискіпливіше себе з цією компанією поводити. От і
виходить, що, намагаючись отримати більш лояльного клієнта, компанія отримує більш прискіпливого та обережнішого. І все через нечесність.
От і в Антимонопольному комітеті так вирішили. Передумовою нещодавніх рекомендацій
відділення АМКУ стала заява конкурента одного ТОВ до АМКУ, оскільки ВОНО, не дивлячись
на те, що було зареєстровано в 2016 році, на своєму сайті «дописало» більш ніж 10 років
досвіду своєї діяльності. А потім виправдовувалося тим, що нібито такий досвід стосується
працівників ТОВ.
І репутація такого ТОВ постраждала і ризик накладенням штрафу від АМКУ до 5% доходу
за попередній рік таке ТОВ отримало. А все через те, що такі дії вважатимуться поширенням
інформації, що вводить в оману.
Тож бажаємо ВАМ приємного перегляду власного сайту та сайтів Ваших конкурентів...

Конкуренція

Дії Хмельницької міськради, які полягали у прийнятті рішення щодо встановлення часових
обмежень продажу міцних спиртних напоїв та пива в торгівельних закладах, визнано антиконкурентними. Міськраду зобов’язано припинити порушення.

Праця

ВСУ вважає інформацію Пенсійного фонду України та його територіальних органів, у
тому числі, про роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної, підста-
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вою для здійснення Держпрацею позапланового заходу щодо таких роботодавців.

Праця

ВСУ визнав, що звільнення працівника за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків було здійснено з грубим порушенням його трудових прав, що є підставою для
поновлення працівника на роботі. Підставою для цього стало надання згоди профспілковим
комітетом на звільнення в той час, коли проводилося лише розслідування інциденту.
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