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Новини банківської
та
зовнішньоекономічної
діяльності

Національний банк України постановою №557 від 09.09.2014
скасував заборону на валютне кредитування клiєнтiв банкiв юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв з метою використання
iноземної валюти на внутрiшньому ринку. Про це та інше далі…

Банківська діяльність
НБУ скасував заборону на валютне кредитування бізнесу. Юридичним
та фізичним особам-підприємцям дозволили позичати кошти в
іноземній валюті. Про це говоритися в постанові Правління НБУ від
09.09.2014 р № 557 «Про внесення зміни до постанови Правління НБУ
від 20.08.2014 р № 515», яке вступило в силу 11 вересня.
Тобто згадані господарські суб'єкти знову зможуть отримувати
інвалютні кредити не тільки для оплати своїх зовнішньоекономічних
зобов'язань, але і для використання на українському внутрішньому
ринку.
Нагадаємо, що правління НБУ затвердило постанову про обмеження
готівкових розрахунків між фізичними особами до 150 тис. грн.. з 1
вересня 2013 рік.
Зовнішньоекономічна діяльність (transfer pricing)
Податківці розглянули два випадки визначення контрольованих
операцій у відносинах з такими нестандартними контрагентами, як
представництва нерезидентів та суб'єкти договорів про спільну
діяльність.


Якщо контрагентами операцій є договір про спільну діяльність
без створення юридичної особи і особа (резидент, або
нерезидент), пов'язана з учасником такого договору, або ж
«низькоподатковий» нерезидент, то при досягненні 50мільйонного критерію такі операції також визнаються
контрольованими. Таке роз'яснення надано в листі
Міндоходів від 10.04.2014 р № 6481/6 / 99-99-19-03-02-15.



Операції, однією зі сторін яких виступає постійне
представництво нерезидента, а інша сторона - резидент,
підпадають під визначення контрольованих, так ніби вони
здійснювалися з самим нерезидентом. Звичайно, за умови,
що було досягнуто 50-мільйоного критерію обсягу операцій і
даний нерезидент є пов'язаною особою, або зареєстрований
в «низькоподатковій» юрисдикції. Про це сказано в листі
Міндоходов від 15.05.2014 р № 8645/6 / 99-99-19-02-02-15.

Інше
12 вересня набув чинності Закон України від 14.08.2014 р № 1644-VII
«Про санкції».
Згідно з цим Законом Рада національної безпеки і оборони України
отримала можливість блокувати активи, обмежувати торговельні
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операції, повністю або частково припиняти транзит ресурсів, польоти і
перевезення по території України, запобігати виведення капіталів,
призупиняти виконання економічних та фінансових зобов'язань,
анулювати ліцензії.
Крім того, передбачена можливість накладення заборон чи обмежень
на вхід морських суден в територіальні води або порти України і
повітряних суден у повітряний простір України, а також посадки на
території України, припинення дії торговельних угод, спільних проектів
і промислових програм у певних сферах, зокрема , у сфері безпеки та
оборони тощо. Санкції можуть також застосовуватися у сфері науки,
культури, спорту, візовому режимі. Всього законом передбачено 25
видів санкцій.
Рішення про введення санкцій буде приймати Рада національної
безпеки і оборони за поданням Президента, Верховної Ради, Кабінету
Міністрів, Служби безпеки України або Національного банку України, а
вступати в силу вони будуть указом Президента.

Контакти

Відмова від відповідальності

Оксана Дзуєнко

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert
підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не
є індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може
змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе
не несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки,
спричинені шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної
вище.
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