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Flash Report

19 березня 2013 року набрав чинності новий порядок 
реєстрації іноземних інвестицій*. Така реєстрація не є 
обов’язковою, проте потенційно може надавати деякі 
переваги. 

Суттєві зміни:

1. термін проведення реєстрації збільшено до 7 днів;

2. реєстраційний збір скасовано;

3. встановлено порядок перереєстрації іноземних 
інвестицій у зв'язку зі зміною власника;

4. передбачено порядок анулювання реєстрації іноземних 
інвестицій у випадку їх повернення (репатріації).

Реєстрація нового власника інвестицій передбачає 
скасування попередньої державної реєстрації таких 
інвестицій шляхом подачі визначеного пакета документів 
(збір яких може бути проблематичним для нового 
інвестора).

Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією та
інформувати вас про подальші зміни в цій сфері.

* Постанова Кабінету Міністрів України №139 від 6 березня 2013
року “Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання”
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
загального інформування і не можуть вважатися 
комплексним аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за дії 
або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Усі права захищені.
Під  PwC слід розуміти учасника мережі фірм PwC в 
Україні, а в деяких випадках і всесвітню  мережу 
PwC. Кожна фірма мережі є самостійною юридичною 
особою. Більш детальна інформація знаходиться на 
веб-сторінці www.pwc.com/structure.

Україна • Випуск # 12/2013 • 27 березня 2013 р.

Порядок
реєстрації 
іноземних 
інвестицій

Новий порядок реєстрації іноземних 
інвестицій


	Slide Number  1

