АЛГОРИТМ ДІЙ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ»

Серпень 2018

Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
(далі – Закон) набрав чинності 17 червня 2018 року.

Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю
(далі - ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (далі - ТДВ), порядок їх
створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.
Фахівці юридичного об’єднання ID Legal Group проаналізували норми
зазначеного Закону та відокремили певні дії, які необхідно здійснити засновникам
(учасникам) Товариств та їх керівництву задля приведення статуту Товариства у
відповідність до положень Закону. Алгоритм дій містить посилання на норми Закону
та строк для її виконання.
Сподіваємось, зазначена у презентації інформація стане для Вас у нагоді.
З повагою,

команда ID Legal Group
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Приведення статуту Товариства у відповідність із
Законом шляхом викладення його у новій редакції, а до
того можливість використання діючої редакції статуту в
частині, що відповідає законодавству станом на день
набрання чинності цим Законом.

Протягом 1 року з дня набрання
чинності цим Законом положення
статуту ТОВ та ТДВ, що не
відповідають цьому Закону, є чинними
в частині, що відповідає законодавству
станом на день набрання чинності цим
Законом.
Цей пункт має тимчасовий
характер і не застосовується після
внесення змін до статуту ТОВ та
ТДВ з дня набрання чинності цим
Законом

п. 3 Глави VIII
«Прикінцеві та
перехідні
положення» Закону
Строк - до 16.06.2019
року
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У статуті товариства обов’язково зазначаються відомості про:

Повне та
скорочене (за
наявності)
найменування
товариства
(українською
мовою) або
іншими мовами
(за необхідності)

Органи
управління
товариством, їх
компетенцію,
порядок
прийняття ними
рішень

Порядок вступу
до товариства
та виходу з
нього учасників

Статут
товариства
може містити
інші відомості,
що не
суперечать
закону (за
необхідності)

ст.11 Закону (діє з дати набрання чинності Законом)
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Окрім обов’язкових положень закріплених Законом щодо змісту
Статуту, з дати набрання чинності Законом , у ньому
відображатися особливості прийняття деяких рішень про:

Утворення
наглядової
ради (за
наявності).
Створення
цього органу
на розсуд
засновників
Товариства

ст. 28, 38
Закону

Особливості
голосування
за питання
порядку
денного, але
не нижче
показників
визначених
Законом

ст. 34
Закону

Особливості
скликання
Загальних
зборів
учасників
Товариства

ст. 31
Закону

Непередбачені
Законом
питання
виключної
компетенції
Загальних
зборів
(за
необхідності)

ст. 30
Закону
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Встановлення
умов виплати
дивідендів та
обмеження їх
виплати,
передбачених
Законом

ст. 26, 27
Закону

Окрім обов’язкових положень закріплених Законом щодо змісту
Статуту, з дати набрання чинності Законом , у ньому повинні
відображатися особливості прийняття деяких рішень про:

встановлення
особливого
порядку та
строків
розрахунків з
учасником,
який
виходить із
складу
Товариства

відчуження
чи надання в
заставу
частки
учасника
виключно за
згодою інших
учасників
Товариства

ст. 24
Закону

ст. 21
Закону

встановлення
особливостей
внесення
додаткових
вкладів
учасників
Товариства

встановлення
обмежень
щодо зміни
співвідношень
часток
учасників

ст. 18
Закону

ст. 12
Закону
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Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства

Запровадження заочного
голосування учасника
при наданні письмового
волевиявлення з питань
порядку денного

справжність
підпису учасника
засвідчується
нотаріально

Надання згоди Загальними зборами на здійснення
директором Товариства господарської діяльності як ФОП
чи управляти іншими суб’єктами господарювання в сфері
діяльності Товариства
ст. 40 з дати набрання чинності Законом
Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних
зборів учасників або наглядової ради Товариства, а член наглядової
ради – без згоди загальних зборів учасників:

Здійснювати
господарську діяльність
як фізична особа –
підприємець у сфері
діяльності товариства

ст. 35
з дати набрання чинності
Законом

Бути учасником повного
товариства або повним
учасником командитного
товариства, що
здійснює діяльність у
сфері діяльності
товариства

Бути членом
виконавчого органу
або наглядової ради
іншого суб’єкта
господарювання, що
здійснює діяльність у
сфері діяльності
товариства

Як наслідок розірвання Товариством договору (контракту)
без виплати компенсації.
А також ризик підвищеної уваги з боку контролюючих
органів до таких рішень..
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далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства

Встановлення обов’язку надання згоди загальними зборами учасників на вчинення
значного правочину (правочин вартість якого на 50% перевищує вартість чистих активів
товариства станом на кінець попереднього кварталу)

Рішення про надання
згоди на вчинення
правочину, якщо
вартість майна,
робіт або послуг, що
є предметом такого
правочину,
приймаються
виключно загальними
зборами учасників

Рішення про надання
згоди на вчинення
інших значних
правочинів,
приймаються
загальними зборами
учасників, якщо інше
не встановлено
статутом
товариства

Якщо замість кількох
правочинів
товариство могло
вчинити один значний
правочин, то кожен із
таких правочинів
вважається значним

Посадові особи
товариства, винні у
порушенні порядку
вчинення значних
правочинів, солідарно
відповідають за
збитки, заподіяні
товариству

ст. 44 з дати набрання чинності Законом.
Ризик підвищеної уваги з боку контролюючих органів до таких рішень.
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далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства

Встановлення обов’язку надання згоди загальними зборами учасників на вчинення
правочину щодо якого є заінтересованість. Правочин вважається із
заінтересованістю, якщо укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

Посадовою особою
товариства або її
афілійованою особою

Учасником, який одноосібно або
спільно з афілійованими особами
володіє часткою, що становить
20% статутного капіталу
товариства, або його
афілійованими особами

Статутом товариства може бути визначений
порядок надання згоди на вчинення таких
правочинів. Відповідні положення можуть бути
внесені до статуту, змінені або виключені з нього
одностайним рішенням загальних зборів, за участю
всіх учасників товариства

Юридичною особою, в
якій будь-яка з
перелічених осіб є
членом органу
товариства

Якщо учасники товариства не
дійшли згоди про встановлення у
статуті порядку погодження
щодо таких правочинів, правила
цієї статті не застосовуються

Іншою особою,
визначеною
статутом
товариства

Посадові особи товариства,
винні у порушенні порядку
вчинення таких правочинів,
солідарно відповідають за
збитки, заподіяні товариству

ст. 45 з дати набрання чинності Законом.
Ризик підвищеної уваги з боку контролюючих органів до таких рішень.
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Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства
Річні загальні збори
учасників скликаються
протягом шести місяців
наступного за звітним року
Якщо вартість чистих активів
товариства знизилася більш як на 50
відсотків порівняно з цим показником
станом на кінець попереднього року,
виконавчий орган товариства скликає
загальні збори учасників, які мають
відбутися протягом 60 днів з дня такого
зниження. До порядку денного таких
загальних зборів учасників включаються
питання про заходи, які мають бути вжиті
для покращення фінансового стану
товариства, про зменшення статутного
капіталу товариства або про ліквідацію
товариства.

6 місяців з
початку
наступного
звітного року
ч. 2 ст. 31

60 днів з дня
зниження
вартості
чистих активів
Товариства
ч. 3 ст. 31

До порядку денного річних загальних
зборів учасників обов’язково вносяться
питання про розподіл чистого прибутку
товариства, про виплату дивідендів та
їх розмір

Проведення загальних зборів та
затвердження заходів з
покращення фінансового стану
Товариства, зі зменшення
статутного капіталу товариства
або з ліквідації товариства

info@id-legalgroup.com | www.id-legalgroup.com
+38 (044) 482-57-80 +38 (044) 482-57-85 +38 (067) 719-11-77 +38 (066) 719-11-77

далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства

Прийняття рішень загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами
2, 3, 13 частини 2 статті 30 цього Закону, трьома чвертями голосів усіх учасників
товариства. До компетенції загальних зборів учасників належить:

внесення змін до
статуту
товариства,
прийняття рішення
про здійснення
діяльності
товариством на
підставі модельного
статуту

зміна розміру
статутного
капіталу
товариства

прийняття рішень про виділ, злиття, поділ,
приєднання, ліквідацію та перетворення
товариства, обрання комісії з припинення
(ліквідаційної комісії), затвердження порядку
припинення товариства, порядку розподілу між
учасниками товариства у разі його ліквідації майна,
що залишилося після задоволення вимог
кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу
товариства

ч.2. ст. 34
з дати набрання чинності Законом
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далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства

Прийняття рішень загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами
4, 5, 9, 10 частини 2 статті 30 цього Закону, одностайно всіма учасниками
товариства. До компетенції загальних зборів учасників належить:

Затвердження
грошової оцінки
негрошового вкладу
учасника

Перерозподіл часток
між учасниками
товариства у
випадках,
передбачених цим
Законом

Створення інших
органів
товариства,
визначення порядку
їх діяльності

Прийняття рішення
про придбання
товариством
частки (частини
частки) учасника

ч.3. ст. 34
з дати набрання чинності Законом
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далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства
На Товариство покладається обов’язок збереження вичерпного переліку документів
з визначенням відповідальних осіб та строків зберігання. А саме:
Протокол зборів
засновників
товариства
(рішення
одноосібного
засновника)
Аудиторські
висновки та
результати
надання інших
аудиторських
послуг

Статут
товариства
та зміни до
статуту

Документи
товариства, що
регулюють
діяльність органів
товариства, та
зміни до них

Протоколи
загальних
зборів
учасників

Протоколи засідань
наглядової ради товариства
та колегіального
виконавчого органу
товариства, накази і
розпорядження виконавчого
органу товариства

Документи
звітності, що
подаються
відповідним
державним
органам

Положення про
філії
(представництва)
товариства у разі
їх створення
(відкриття)

Документи,
пов’язані з
випуском
емісійних
цінних паперів

ст. 43
з дати набрання чинності Законом
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Річну
фінансову
звітність

далі

Всі наступні заходи необхідно виконувати незалежно від
внесення змін до Статуту Товариства
На Товариство покладається обов’язок збереження вичерпного переліку документів
з визначенням відповідальних осіб та строків зберігання. А саме:
Інші документи, передбачені
законодавством, статутом товариства,
рішеннями загальних зборів учасників,
наглядової ради та виконавчого органу
товариства
Відповідальність за
збереження документів
товариства покладається на
виконавчий орган
товариства та на головного
бухгалтера (документи
бухобліку та фінзвітності)

Документи
бухгалтерського
обліку

Документи, що
підтверджують
право товариства на
майно

Документи підлягають
зберіганню протягом усього
строку діяльності товариства,
крім документів
бухгалтерського обліку,
строки зберігання яких
визначаються відповідно до
законодавства

Товариство забезпечує кожному
учаснику (його представнику)
доступ до документів протягом 10
днів з дня надходження письмової
вимоги учасника товариства.
Виконавчий орган товариства
зобов’язаний надати копії
відповідних документів

ст. 43
з дати набрання чинності Законом
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далі

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Серпень 2018

