ЮРИДИЧНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
для ОСІБ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬ УКРАЇНУ,
в Румунії
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Введення
Конфлікт між Росією та Україною вже триває майже п’ять місяців і ще далеко від
новин, на які чекають так багато людей. Незалежно від причин такого конфлікту
і потенційного результату він вносить кардинальні зміни в життя українського
населення. Щоденне збільшення частки переміщених українців підтверджує
драматизм подій, які розгортаються та зачіпають не лише Україну, а й Європу та
значну частину світу.
За останніми офіційними даними (23 червня 2022

DLA Piper активно підтримує різні ініціативи

року), з 24 лютого до Румунії в’їхало понад 1,25

завдяки нашій роботі pro bono і тепер робить

мільйона громадян України і, хоча багато хто з них

наступний крок, щоб надати українським біженцям

використовують нашу країну лише для транзиту,

таку необхідну правову допомогу. Наша Програма

близько 80-90 000 українців вирішили залишитися в

юридичної освіти в Румунії починається з

Румунії. Це розмір такого міста, як знаменита Ялта.

одноденного семінару, який проводиться у співпраці
з неурядовими організаціями, і спрямований на

Румунська влада та приватні громадяни

висвітлення різних аспектів життя в нашій країні.

допомогають українським біженцям з першого

Розміщення в Румунії, прагнення працевлаштуватися

дня вторгнення, і завдання полягає в тому,

або розпочати бізнес, є критично важливим викликом

щоб запропонувати належні умови, особливо

для українських шукачів притулку та біженців, і

для тих, хто вирішив залишитися в Румунії на

очікується, що наша програма запропонує підтримку

більш тривалий час. У зв’язку з цим правові

всім, хто зацікавлений залишитись в Румунії.

аспекти, пов’язані з розміщенням новоприбулих,
повинні бути враховані, як біженцями, так і

На наступних сторінках ви можете знайти практичні

румунськими організаціями, готовими допомогти.

поради щодо різних аспектів румунської правової
системи, підготовлені юристами команди DLA Piper
pro bono в Румунії.

DLAPIPER.COM

I. Працевлаштування в Румунії
1. Основні юридичні способи
врегулювання вашого
перебування в Румунії в
контексті працевлаштування
передумови:
як правило, громадянам, які не є членами ЄС/ЄЕЗ/
Швейцарії, потрібна спеціальна довгострокова віза
та дозвіл на проживання для в’їзду, перебування та
працевлаштування в Румунії. Наразі для громадян
України діють винятки:

• посвідка на проживання з метою
працевлаштування – особливі правила:
• якщо ви легально в’їхали в Румунію і не просили
жодної форми захисту: (1) ви можете отримати
роботу в Румунії без спеціального дозволу
(aviz de munca); і (2) ви можете продовжити
своє перебування в Румунії з метою
працевлаштування без отримання робочої візи
• документ: посвідка на проживання/єдина
посвідка з метою працевлаштування

• посвідка на тимчасовий захист: винятковий
захід Європейського Союзу, спрямований на
забезпечення негайного та тимчасового захисту
людей, які рятуються від конфлікту в Україні.
Це дає вам певні права, включаючи дозвіл на

• тривалість: як правило, на термін, що
дорівнює терміну дії трудового договору,
але не більше 1 року
• комісії: 120 EUR + 259 RON

проживання та право на працевлаштування
в Румунії, без будь-якої вимоги щодо візи або

немає нових правил:

дозволу на роботу

• цифрові кочівники:

• бенефіціари:
• Громадяни України, які проживали в Україні до
24 лютого 2022 року, незалежно від того,
коли вони виїхали з України (мається на увазі

• якщо робота виконується віддалено з Румунії
для вашого українського роботодавця або для
вашої компанії в Україні (за певних умов)
• як правило, візу необхідно отримати

24 лютого 2022 року, після 24 лютого 2022 року

заздалегідь у посольстві Румунії в Україні,

або які перебували на румунській території до

яка згодом буде продовжена румунським

24 лютого 2022 року), а також члени їх сімей

імміграційним органом через дозвіл на

• особи без громадянства та громадяни третіх
країн (крім українських), якщо виконуються
спеціальні умови
• тривалість: до 4 березня 2023 року. Його можна
поновити на два періоди поспіль по 6 місяців
кожен, а саме до 4 березня 2024 року. Цей термін
може бути продовжений ще на рік в залежності
від ситуації в Україні
• видається: територіальними відділеннями
Генеральної імміграційної інспекції
• без комісій

проживання. Але, в нинішніх умовах,
румунська влада може пропустити
вимогу щодо візи – необхідно отримати
підтвердження
• міжнародний захист: притулок або
додатковий захист
• якщо ви звернулися за міжнародним захистом,
ви маєте право працювати на тих же умовах,
що і громадяни Румунії через 3 місяці з
моменту подання заяви протягом усього
періоду процедури надання притулку. Як тільки
ви отримаєте міжнародний захист, ви матимете
право бути працевлаштованими в Румунії на
тих же умовах, що і громадяни Румунії
Відповідні веб-сайти: Імміграційне управління
Румунії: https://igi.mai.gov.ro/en/; http://eviza.mae.ro/.
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2. Пошук роботи
(основні практичні рішення)
• підтримка з боку органу по безробіттю:
https://www.anofm.ro/?idpostare=19895
• територіальні агентства по безробіттю надають
підтримку і вільний доступ до послуг і заходів, які
допоможуть вам працевлаштуватися в Румунії,
такі як: інформаційні та професійні консультації;
посередництво в роботі щодо вакансій;
навчання; оцінка та сертифікація професійних
навичок, отриманих у неформальному контексті;
служби підтримки працевлаштування для пошуку
роботи в державах-членах Європейського Союзу
або Європейської економічної зони
• перший крок: зареєструйтеся в найближчому

перед майбутнім роботодавцем, гарантуючи, що:
• ви відповідаєте умовам професійної
кваліфікації та стажу роботи для посади, на яку
збираєтеся бути прийняті; і
• у вас немає судимості, що несумісна з
діяльністю, яку ви збираєтеся виконувати
в Румунії
Це не застосовується у випадку спеціально
регульованих посад – наприклад, лікарів,
архітекторів тощо.
З точки зору визнання навчання/дипломів,
Міністерство освіти через Національний центр

територіальному агентстві по безробіттю

визнання та еквівалентності дипломів відповідає за

в районі, де було заявлено ваше місце

оцінювання та визнання навчальної документації.

проживання – вам знадобиться ідентифікаційний

Залежно від вашого диплома/кваліфікації, різні

документ/документ, що засвідчує вашу особу

процедури та документація можуть бути офіційно

• другий крок: в рамках інформаційнопрофесійних консультаційних послуг ви
заповните заяву про власну відповідальність.
Виходячи з цього, ви будете сповіщені
про вакансію, яка відповідає заявленій
вами кваліфікації та досвіду, і ви
отримаєте розподільчий наказ, для
представлення роботодавцю
• або можна безпосередньо зв’язатися з
роботодавцем
• якщо ви не подали заявку на міжнародний захист
і не маєте документів, що підтверджують вашу
професійну кваліфікацію або досвід, необхідні
для отримання посади, вас можуть прийняти на
роботу:
• строком на 12 місяців (ймовірно, не довше
4 березня 2023 року), з можливістю подальшого
продовження на періоди 6 місяців –
максимум 1 рік та
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• надавши заяву про власну відповідальність

визнані в Румунії. Офіційний посібник з визнання
професійного досвіду та кваліфікацій, здобутих за
кордоном, можна знайти тут: https://cnred.edu.ro/en/
guide-for-the-recognition-of-professional-experienceand-of-qualifications-acquired-abroad. Детально про
заяву про визнання документів про отримання вищої
освіти для полегшення доступу до ринку праці в
Румунії можна прочитати тут: https://cnred.edu.ro/
en/recognition-of-higher-education-study-documentsfor-third-countries-citizens-to-facilitate-the-access-tolabour-market-in-Romania.
Додаткову інформацію для громадян України можна
знайти тут: https://cnred.edu.ro/en/ukrainian-citizens
Зокрема, для водіїв наразі на європейському рівні
точаться дискусії щодо того, щоб водійські права,
видані в Україні, також були визнані в ЄС для осіб,
які отримали тимчасовий захист.

DLAPIPER.COM

3. Розуміння ключових трудових
прав та обов’язків
• документація: індивідуальний трудовий договір
• обов’язкові вимоги: румунська мова, письмова
форма, зміст, регламентований законом
• вид зайнятості:
• 1. необмежена тривалість/строкова (максимум
36 місяців) – в залежності від вашого статусу
• 2. повний робочий день (40 год/тиждень)/
неповний робочий день
• правила роботи та відпочинку
• тижневий робочий час: як правило, 40 годин;
максимум 48 годин/тиждень, включаючи
понаднормову роботу
• тижневий відпочинок: 48 годин поспіль
• понаднормова робота, робота, що виконується
вночі, щотижневий відпочинок, святкові дні –
прямо регламентовані
• щорічні та інші види відпусток
• передбачена законом тривалість щорічної
відпустки становить 20 робочих днів незалежно
від тривалості робочого часу (повний/неповний
робочий день)
• святкові дні – 15 днів на рік
• зарплата
• існує мінімальна валова щомісячна базова
заробітна плата на національному рівні, яка
повинна виплачуватися працівникам. В даний
час це 2 550 RON (приблизно 510 євро), за
винятком будівельного, сільськогосподарського
та харчового сектору – де це мінімум 3,000 RON
(приблизно 600 євро)

• охорона праці та безпека: з цього приводу
існують різні права та обов’язки – в тому числі і
для працівників
• обов’язковий попередній медичний огляд при
прийомі на роботу, періодичний медичний
огляд – за дорученням роботодавця, що
покриває пов’язані з цим витрати
• рівне ставлення/відсутність дискримінації
• дискримінація заборонена, в тому числі за
національністю/громадянством
• віддалена робота
• робота з дому/дистанційно дозволяється,
якщо це передбачено видом діяльності та
дозволено роботодавцем – але має бути
документально підтверджено
• припинення: звільнення, взаємна згода, відставка,
згідно з законом
• звільнення є одностороннім звільненням
за ініціативою роботодавця і може бути з
дисциплінарних причин, неякісної роботи,
непридатності за станом здоров’я, арешту
працівника. Обов’язковий строк повідомлення:
не менше 20 робочих днів у деяких справах
про звільнення. Відсутність законних прав на
вихідну допомогу
• відставка – це одностороннє звільнення за
ініціативою працівника. Працівник надає
роботодавцю повідомлення – як правило, за
законом, за 20 робочих днів для некерівних
посад/45 робочих днів для керівних посад.
Роботодавець може відмовитися від цього
повністю або частково
• податкові аспекти: обов’язок обчислювати,
декларувати та сплачувати податок на прибуток
від заробітної плати та ЄСВ лежить на роботодавці
(румунська організація)
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II. Підприємництво в Румунії
1. Основні організаційно-правові
форми, в яких можна вести бізнес
в Румунії

Торговим реєстром в порядку подання, тобто

Слід зазначити, що існує кілька типів корпоративних

в тому випадку, якщо варіанти 1 і 2 недоступні) –

форм, які можуть бути створені в Румунії з метою

стандартну форму і відповідну інформацію з цього

ведення бізнесу, кожна з яких має різні структури

приводу можна знайти тут.

варіант 2 буде перевірений тільки в тому випадку,
якщо варіант 1 недоступний, а варіант 3 тільки

та специфічний правовий режим (наприклад, різні
типи компаній, філії, представництва, уповноважені

З цією метою, будь ласка, зверніть увагу, що

фізичні особи тощо).

включення таких атрибутів, як “національний”,
“Румунія”, “румунський”, “інститут” або похідні від

Однак переважна більшість підприємців, які

них та/або слова, характерні для центральних

є іноземними фізичними особами, зазвичай

або місцевих органів державної влади та установ

вибирають ведення свого бізнесу через товариства

в Румунії в межах корпоративної назви ТОВ,

з обмеженою відповідальністю (румунською мовою:

вимагає попереднього схвалення органами влади

Societate cu răspundere limitată/S.R.L.), завдяки їх

(тобто Генеральним секретаріатом румунського

гнучкій процедурі створення і наступним перевагам:

уряду або префектурою Бухареста/округу, де буде
зареєстровано ТОВ).

• може бути створений одним акціонером
(тобто засновником);
• може мати одного або декількох директорів;

Бронювання дійсне строком 3 місяці з моменту
його видачі Торговим реєстром, з можливістю
продовження на додаткові 3-місячні періоди.

• відсутній поріг для мінімального статутного
капіталу; і
• мають чітку правосуб’єктність і особиста
відповідальність їх акціонерів обмежується їх
внеском до статутного капіталу.

2. Процесуальні та практичні
аспекти з корпоративної точки
зору щодо того, як створити таку
організаційно-правову форму
Процедура реєстрації румунського товариства з
обмеженою відповідальністю (“ТОВ”) передбачає
кілька етапів, таких як:
A.	Отримання бронювання корпоративного
найменування для ТОВ:
До оформлення необхідної документації та
подання її до Румунського торгового реєстру
(тобто національного компетентного органу
в цій галузі) необхідно врегулювати питання
наявності корпоративного імені та бронювання
з Торговим реєстром.
Для того, щоб отримати бронювання, стандартна
форма, що складається з 3 бажаних корпоративних
найменувань ТОВ, повинна бути заповнена і
подана до Торгового реєстру (буде перевірена
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B.	Отримання права користування головним
офісом ТОВ:
Відповідно до румунського законодавства,
ТОВ повинно мати головний офіс (орендований
або власний) на момент реєстрації, а адреса
головного офісу повинна бути відображена в
більшості установчих документів, які повинні
бути підготовлені та підписані. Таким чином, для
забезпечення свого головного офісу, договір
майнових прав/оренди/суборенди/безкоштовної
оренди, що дозволяє ТОВ використовувати
визначене приміщення як головний офіс, повинен
бути оформлений ТОВ до подання документації
про реєстрацію до Торгового реєстру.
C.	Відкриття банківського рахунку для ТОВ
(та здійснення відповідного внеску до
статутного капіталу):
Внесок засновника грошовими коштами до
статутного капіталу ТОВ сплачується до подання
документації про реєстрацію до Торгового реєстру
на банківський рахунок, відкритий на ім’я ТОВ.
Таким чином, засновник повинен відкрити рахунок
статутного капіталу на ім’я ТОВ та здійснити
відповідний платіж.

DLAPIPER.COM

Порядок відкриття банківського рахунку може
відрізнятися в залежності від конкретних

E.	Виконання формальностей щодо реєстрації
перед Румунським торговим реєстром:

внутрішніх правил кожного банку.
Після виконання кроків, описаних у пунктах А-D
D.	Складання та підписання/отримання
основних документів:

вище, та через 15 днів з моменту підписання статуту
ТОВ, установча документація, підписана або, залежно
від обставин, отримана, подається до Торгового

В основному для реєстрації ТОВ необхідні

реєстру округу, де знаходиться головний офіс ТОВ.

наступні документи:
До документації додається заява на реєстрацію,
• бронювання корпоративної назви;
• статут ТОВ;
• договір оренди/суборенди/безоплатної оренди
майна, що дозволяє ТОВ використовувати

що підлягає заповненню та підписанню
директором ТОВ, з якою можна ознайомитися тут.
За загальним правилом, файл реєстрації може бути
поданий до компетентного Торгового реєстру:

визначене приміщення як головний офіс;
• заяви та зразки підписів засновника і директора;
• заява щодо видів діяльності (кодів КВЕД),
які уповноважена здійснювати ТОВ;
• копії ідентифікаційних документів (ID-картки/

• в оригіналі, в приміщенні компетентного
Торгового реєстру особисто або шляхом
направлення його кур’єром;
• у скан-копіях, за онлайн-процедурою (через
онлайн-платформу Торговельного реєстру

паспорта) засновника та директора та їх

або електронною поштою) – однак, з нашого

переклад румунською мовою;

досвіду, онлайн-процедура виявляється досить

• заява щодо кінцевих бенефіціарних власників
ТОВ тощо.

складною для фізичних осіб, оскільки передбачає
наявність та підписання всіх сканованих копій
кваліфікованим електронним підписом (“КЕП”),

Перелік всієї необхідної документації, а також

виданим відповідно до Регламенту (ЄС) No

відповідні інструкції Торгового реєстру можна

910/2014. КЕП отримується на основі окремої

знайти тут.

процедури і за плату, і для того, щоб бути
прийнятим органами влади, КЕП повинен бути

Загалом, документи повинні бути підписані, а

виданий одним з кваліфікованих постачальників

формальності щодо нотаризації/апостилю потрібні

довірчих послуг, що базуються в ЄС, і згадані в

лише щодо заяв та зразків підписів засновника та

цьому списку.

директора – однак, з огляду на COVID-19, з цього
правила є виняток, що дозволяє засновникам

Щодо термінів, фактична процедура реєстрації

та директорам подавати такі заяви до Торгового

в Румунському торговому реєстрі займає близько

реєстру з підписом (до березня 2023 року не

3-5 робочих днів з моменту подання файлу

потрібна нотаризація/апостиль).

реєстрації за умови, що орган не має жодних
зауважень/запитів на додаткову інформацію.
З точки зору витрат на реєстрацію, слід зазначити,
що збори Торгового реєстру дорівнюють приблизно
130 RON (тобто приблизно 26 євро).
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3. Етапи реєстрації та
основні зобов’язання щодо
дотримання вимог з точки зору
оподаткування

c) податок про конкретні види діяльності –
спеціальний режим, що застосовується до
платників податків, які здійснюють діяльність
у сфері туризму та громадського харчування
(наприклад, готелі, ресторани). Не можуть

РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

застосовуватися платниками податків, які

Податкова реєстрація новоствореного ТОВ

підпадають під дію мікропідприємницького

проводиться автоматично, коли файл реєстрації

режиму. Рівень податку залежить від класифікації

подається до Торгового реєстру. Однак

міста, де здійснюється діяльність, простору, що

реєстраційний файл також має бути поданий до

використовується для підприємницької діяльності

податкових органів протягом 30 днів з моменту

і коефіцієнта сезонності. Податок декларується і

завершення реєстрації в Торговому реєстрі.

сплачується два рази на рік, до 25 числа місяця,
наступного за закінченням періоду

Податкова реєстрація
Реєстрація для цілей ПДВ
Румунське податкове законодавство передбачає такі
податкові режими, що застосовуються до румунських

Реєстрація ПДВ є обов’язковою для місцевого суб’єкта

компаній:

господарювання після того, як він зареєструє оборот
у розмірі 88 500 євро (300 000 RON, як передбачено

a) податок на мікропідприємництво (податок
на прибуток, реалізований місцевим суб’єктом

законом) та/або якщо компанія здійснює
внутрішньогромадські операції.

господарювання, ставка 1% або 3%, залежно
від кількості працівників); Після реєстрації

Однак суб’єкт господарювання може вибрати

суб’єкт господарювання автоматично буде

реєстрацію до досягнення вищезазначеного порогу,

зареєстрований як платник податку на

і в цьому відношенні є кілька процедур.

мікропідприємство і залишатиметься в такому
режимі до тих пір, поки оборот компанії не досягне

Реєстрація компанії як платника ПДВ підлягає

1 000 000 євро (еквівалент RON). Починаючи

затвердженню податковими органами і вони

з фінансового періоду, в якому відбулося

мають право запитати у підприємства додаткову

перевищення цього порогу, підприємство

інформацію, якщо вважатимуть за необхідне для

стає об’єктом оподаткування податком на

цілей їх аналізу.

прибуток підприємств
Зауважимо, що після отримання коду ПДВ
b) податок на прибуток підприємств (податок

підприємству потрібно буде подавати декларації з

на прибуток, реалізований місцевим суб’єктом

ПДВ щомісяця/щоквартально, залежно від обставин.

господарювання, ставка 16% застосовується до

Якщо компанія не здійснює жодних операцій з ПДВ

прибутку, обчисленого відповідно до положень

та подає нульові декларації з ПДВ строком 6 (шість)

румунського фіскального законодавства).

місяців, реєстрація платника ПДВ буде анульована

За винятком, якщо нещодавно зареєстрована

податковими органами та процес перереєстрації слід

компанія може вирішити застосувати режим

провести на більш пізньому етапі.

оподаткування податком на прибуток підприємств
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з моменту реєстрації, якщо: (a) вона має статутний

Стандартна ставка ПДВ становить 19%, а для певних

капітал не менше 45 000 RON (приблизно 10 000

видів діяльності зменшена або нульова ставка може

євро); (б) має не менше 2 працівників. Ці умови

бути застосована – це має бути перевірено в кожному

мають бути дотримані весь час існування компанії

конкретному випадку.
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Працівники – реєстрація як платника податку на

Більш детальну інформацію, пов’язану з податковими

дохід із заробітної плати та ЄСВ

процесуальними аспектами, можна знайти на
офіційних сайтах Міністерства державних фінансів

У випадку, якщо у створеному ТОВ будуть працівники,

(https://mfinante.gov.ro/ro/web/site) та Національного

до фіскального вектору підприємства необхідно

агентства з питань адміністрування податків

внести зміни, включивши також податки, пов’язані

(www.anaf.ro).

із заробітною платою, оскільки ТОВ (у своїй якості
роботодавця) зобов’язане обчислювати, декларувати,

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

утримувати (з валової заробітної плати працівників)

ТОВ має подати податкові декларації для

та сплачувати до державного бюджету податки на

декларування таких категорій податкових

заробітну плату.

зобов’язань: (i) податок на прибуток/податок
на прибуток підприємств (ii) податок на дохід

Застосовними стандартними ставками є

із заробітної плати та (iii) внески на соціальне

(для нормальних умов праці):

страхування, що підлягають сплаті для працівників,
(iv) ПДВ (у разі наявності). Залежно від діяльності,

• 10% податок на заробітну плату
• 25% внесок на охорону здоров’я
• 10% пенсійний внесок

здійснюваної ТОВ, можуть виникати додаткові
податкові зобов’язання.
Податковими деклараціями для декларування
основних податкових зобов’язань є:

Зазначені вище ставки відносяться до податку на
дохід і ЄСВ працівників. Крім того, роботодавець
також повинен сплачувати внесок на страхування в
розмірі 2,25%, тобто на додаток до валової заробітної
плати працівників.
Конкретні винятки поширюються на деякі види
діяльності, такі як ІТ, сільське господарство,
будівництво, які звільняються від податку на дохід від
заробітної плати та можуть скористатися певними
зниженими внесками на соціальне страхування, за
умови дотримання кваліфікаційних умов.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ
Щоразу, коли фіскальний вектор компанії змінюється

• Форма 100 – Податкова декларація щодо сплати
зобов’язань до державного бюджету
• Форма 112 – Податкова декларація щодо платіжних
зобов’язань, що представляють собою внески на
соціальне страхування, податок на прибуток та
номінальні докази забезпечених осіб
• Форма 300 – Декларація з ПДВ
• Форма 390 – Централізована заява щодо
внутрішньогромадських поставок/придбань/
резервів
• Форма 394 – Інформаційна заява щодо місцевих
поставок та придбань

(ТОВ починає або перестає обкладатися новим
податком або змінюються ідентифікаційні дані

Бланки можна завантажити із загальнодоступного

компанії), подається змінена реєстраційна заява.

веб-сайту Національного агентства з адміністрування

Залежно від ситуації, що породжує зміну, доведеться

податків (www.anaf.ro)

подавати і супровідну документацію.
АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Про зміни потрібно повідомити компетентний

Відповідно до румунського Закону про

податковий орган протягом 15 днів з моменту

бухгалтерський облік, ТОВ має організовувати

їх виникнення.

та вести фінансову бухгалтерію в системі
подвійного запису.

Всі комунікації з податковими органами здійснюються
електронними засобами. У зв’язку з цим обліковий

Бухгалтерія відображає всі операції, що здійснюються

запис повинен бути створений у Віртуальному

ТОВ. Будь-яка проведена господарська операція

приватному просторі (VPS) – платформі, створеній

повинна бути зареєстрована в бухгалтерії ТОВ на

і керованій податковими органами. Для цього

підставі підтверджуючого документа.

також потрібно отримати електронний підпис від
уповноваженого емітента.
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Бухгалтерська діяльність повинна бути організована

• Інвентар-реєстр – містить усі реєстрації,

в окремих відділах, очолюваних фінансовими

пов’язані з активами, пасивами та капіталами,

директорами, головним бухгалтером або іншою

та всю пов’язану з ними інформацію, отриману

особою, уповноваженою в цьому відношенні,

в результаті періодичної інвентаризаційної

або на основі договорів про надання послуг,

діяльності;

укладених зі спеціальним суб’єктом, зареєстрованим
в Сертифікованій палаті бухгалтерів. Особи,
відповідальні за організацію бухгалтерського обліку,
несуть відповідальність за дотримання вимог
законодавства у цій сфері.

• Велика книга – містить всі рахунки існування
та діяльності і являє собою підстави для видачі
пробного балансу;
• Пробний баланс – повинен бути підготовленим
при необхідності, принаймні після закінчення

Існують певні обов’язкові бухгалтерські документи,

фінансової операції, на дату складання річної

які ТОВ повинно мати в наявності, і заповнювати їх

фінансової звітності та після закінчення періоду,

відповідною інформацією, наприклад:

за який мають бути підготовлені декларації
з податку на прибуток підприємств/податку

• Журнал-реєстр – використовується для
хронологічного обліку всіх господарськофінансових операцій за підтверджуючими
документами або бухгалтерськими примітками;
реєстрації здійснюються або протягом місяця,
або наприкінці такого місяця;
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на прибуток;
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III. Створення неурядових
організацій в Румунії (“НУО”)
Загальні аспекти

Процес створення асоціації або фонду досить

Двома основними формами неурядових організацій,

схожий. Асоціація/фонд набуває правосуб’єктності

які можуть бути створені в Румунії, є асоціації

шляхом реєстрації в Реєстрі асоціацій та фондів,

та фонди.

що ведеться судом в територіальній юрисдикції,
де асоціація/фонд має свій зареєстрований офіс.

Якщо асоціація може бути створена щонайменше

Таким чином, реєстраційна справа має бути подана

трьома вітчизняними/іноземними фізичними/

до суду і певна процедура має бути дотримана.

юридичними особами як членами-засновниками,
то фонд може бути створений однією вітчизняною/

Податкова реєстрація

іноземною фізичною/юридичною особою як

Незалежно від того, чи це асоціація чи фонд,

членом засновником.

НУО повинні дотримуватися процесу податкової
реєстрації. Цей процес подібний до того, який

Асоціації створюються з метою здійснення діяльності

застосовується до ТОВ, і передбачає подання до

в загальних інтересах, в інтересах громади або для

податкових органів певної реєстраційної форми

некомерційних цілей її членів. Закон не встановлює

разом із певними додатковими документами, що

мінімальної початкового капіталу.

підтверджують причину реєстрацію, такими як
установчі/реєстраційні документи, договір, укладений

З іншого боку, фонди створюються шляхом

з метою створення головного офісу тощо.

встановлення капіталу, який на постійній і
безповоротній основі задіяний для досягнення мети

Кінцевий термін подання реєстраційної справи

для загального інтересу або інтересу громади.

становить 30 днів з моменту завершення реєстрації у
відповідному органі.

Початковий капітал для фондів, як правило,
повинен дорівнювати не менше 10-кратному

Режим оподаткування

розміру мінімальної валової заробітної плати в

Виходячи з податкового законодавства, податковим

національній економіці і, як виняток, не менше ніж

режимом, що застосовується до НУО, є режим

у 2 рази перевищує мінімальну валову заробітну

оподаткування податком на прибуток підприємств.

плату в національній економіці у випадку фондів,

У зв’язку з цим НУО доведеться готувати та подавати

виключною метою яких є діяльність зі збору коштів

щоквартальні та річні декларації з податку на

для інших асоціацій/фондів. Станом на 1 січня 2022

прибуток підприємств, а також річні фінансові звіти.

року мінімальна національна валова заробітна плата
в Румунії становить 2,550 RON (~ 510 євро), і, таким

Ставка податку на прибуток підприємств

чином, мінімальна початковий капітал для фонду,

становить 16% і застосовується до чистого

за загальним правилом, становитиме 25,500 RON

фіскального результату (оподатковуваний дохід

(~ 5100 євро).

та витрати, що не підлягають вирахуванню, за
вирахуванням витрат, що підлягають вирахуванню,

І асоціації і фонди можуть здійснювати безпосередню

та неоподатковуваного доходу).

господарську діяльність лише в тому випадку, якщо
така діяльність є допоміжною і тісно пов’язаною з
їх основною метою і повинні використовувати свої
кошти відповідно до заявленої ними мети і завдань,
як це встановлено в Статуті.
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представляють неоподатковуваний дохід відповідно

Пільги, надані платникам
податків, які підтримують НУО

до румунського законодавства, такі як (i) збори та

Платники податків, що підтримують громадські

податки членів; (ii) внески готівкою або в натурі

організації, мають певні об’єкти оподаткування,

членів і прихильників; (iii) реєстраційні внески,

які відрізняються режимом оподаткування, якому

встановлені відповідно до закону; (iv) доходи від віз,

підпорядковується платник податків, а саме:

Основні категорії доходів, отриманих фондом,

податків, штрафних санкцій, пов’язаних зі спортом
і отриманих від участі в спортивних змаганнях і

• платник податків, який застосовує режим податку

демонстраціях; (v) пожертви, а також гроші та товари,

на прибуток підприємств, який надає спонсорську

отримані як спонсорство/патронаж; (vi) дохід від

допомогу фондам, може зменшити вартість

дивідендів, боргів, а також різниця від валютного

податку на прибуток підприємств вартістю

курсу, пов’язаного з вибуттям та неоподатковуваним

наданого спонсорства, дотримуючись наступних

доходом; (vii) доходи, отримані за рахунок державних

лімітів (i) 0,75% річного обороту або (ii) 20%

коштів або фінансування, що не підлягають

податку на прибуток підприємств, належного за

відшкодуванню; (viii) дохід, отриманий від випадкових

звітний період;

заходів, таких як: заходи зі збору коштів з оплатою
участі, святкування, розіграші, конференції, що
використовуються в соціальних або професійних
цілях, відповідно до їх статуту тощо.
Всі інші види доходів вважаються оподатковуваними
і підлягають оподаткуванню податком на
прибуток підприємств.
З точки зору винятків, румунське податкове
законодавство не передбачає таких пільг, що
застосовуються на рівні НУО. Однак НУО можуть
розглядати як неоподатковувану частину доходу,
отриманого від господарської діяльності, до мінімуму
між еквівалентом RON у розмірі 15 000 євро та/або
10% від загальної суми неоподатковуваного доходу,
зареєстрованого у фінансовому періоді.

Податкові зобов’язання,
комплаєнс та бухгалтерський
облік
Ті ж положення, що стосуються податкових
зобов’язань для ТОВ (податок на дохід із заробітної
плати та внески на соціальне страхування, ПДВ),
типів податкових декларацій, які необхідно подати,
та способи організації та ведення бухгалтерського
обліку, а також усі обов’язкові бухгалтерські
документи, які необхідно зберігати, застосовуються
також до НУО. У частині фінансової звітності вони
повинні бути подані протягом 120 днів з моменту
припинення фінансової операції.
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• платники податків, які застосовують
мікропідприємницький режим оподаткування,
які надають спонсорську допомогу фондам, можуть
зменшити щоквартальний податок на прибуток,
в кварталі, в якому вони зареєстрували спонсорські
витрати, на суму таких спонсорських коштів, але не
більше 20% від квартального податку на прибуток.
Незалежно від режиму оподаткування, під який
підпадає місцевий платник податків, зменшення
податку до державного бюджету може бути
заявлено лише за умови (i) наявності чинної
спонсорської угоди, підписаної між спонсором та
бенефіціаром (тобто фондом) та (ii) реєстрації фонду
на дату укладення спонсорства/перенаправлення,
в Реєстрі суб’єктів/культових споруд, за які може
бути надано податкове вирахування (є певні умови,
які громадська організація має виконати для того,
щоб бути зареєстрованою в такому реєстрі).
Крім того, якщо платники податків здійснювали
– протягом відповідного фінансового періоду –
спонсорство нижче максимальних порогових
значень, що мають право на податковий кредит (як
детально описано вище), вони можуть надалі обрати
перенаправлення частини податку, сплаченого до
державного бюджету, на громадські організації.

DLAPIPER.COM

IV. Проживання в Румунії
Хоча, складно розібратися навіть для місцевих

Договори оренди, з іншого боку, можуть укладатися

жителів, використання нерухомості та власність

також як приватні правочини, підписані і датовані

мають важливе значення для двох найпоширеніших

обома сторонами, без юридичного зобов’язання

основних потреб кожної людини, житла та роботи.

засвідчити договір нотаріусом; вони також можуть

Румунська система нерухомості значною мірою

бути зареєстровані в Земельній книзі майна,

узгоджена і подібна до тієї, що існує в більшості

яка є найбільш корисною в разі продажу майна,

європейських країн, тим не менш, існують

щоб забезпечити новому власнику відомості про

певні регуляторні або ринкові особливості, які

існування договору оренди.

представляють інтерес при пошуку житла, а також
приміщення для створення бізнесу. Нижчезазначене

Зверніть увагу, що, крім цін, узгоджених сторонами,

має на меті проінформувати про основи та надати

також слід враховувати певні збори, такі як

поради та підказки для новачків, щоб їхній досвід був

(i) нотаріальні збори, які є як заснованими на вартості

максимально спрощеним та позитивним.

(розраховуються як фіксований відсоток від ціни/

1. Система нерухомості в Румунії

вартості тощо), так і вільно встановлюються з
нотаріусом, (ii) плата за реєстрацію в Земельній книзі

Румунське законодавство визнає на конституційному

(фіксовані суми, передбачені законом), (iii) брокерські

рівні повне право власності з усіма його складовими:

збори (як правило, до 3% від вартості за продаж,

володінням, користуванням і розпорядженням.

0,5-1 місячна орендна плата за оренду), (iv) податки

Ці складові додатково розібрані та об’єднані для

на майно, (v) ПДВ тощо.

створення різних способів експлуатації нерухомості,
кілька з яких будуть детально описані нижче, оскільки
вони корисні для громадян України, які бажають жити
та/або працювати в Румунії.

2. Житлова нерухомість –
варіанти житла та можливості
проживання
Основними варіантами, які використовуються в

Громадянам України дозволяється набувати право

Румунії для забезпечення житла, є (i) набуття права

власності на приміщення (наприклад, квартири,

власності та (ii) оренда житла. Щодо права власності,

будинки, сховища, торгові площі тощо), однак

то загалом застосовуються загальні правила,

румунське законодавство не дозволяє, щоб земля

описані вище: громадяни України можуть придбати

перебувала у власності громадян України. Тим

приміщення (наприклад, квартири, будинки, вілли

не менш, залишається варіант створення права

тощо) разом із правом користування відповідною

суперфіцію, що означає право власності на

землею (тобто правом суперфіцію). Договір

приміщення та використання відповідної земельної

купівлі-продажу повинен бути укладений перед і

ділянки. Це право може бути надано на термін до

засвідчений нотаріусом. Після засвідчення нотаріус

99 років, з можливістю поновлення.

здійснює реєстрацію переходу права власності в
Земельній книзі.

Основні права на нерухомість, такі як право
власності та право суперфіцію, згадані вище,

Румунія не має детального законодавства щодо

вимагають реєстрації в Земельній книзі, яка є

оренди житла, таке в основному орієнтоване на

національним публічним реєстром, що належить

соціальне або державне житло. В інших випадках

державному органу, що забезпечує повну прозорість

саме сторони повинні визначити зміст свого

та публічність володіння нерухомістю.

договору оренди. Як ринкова практика, орендна
плата, як правило, не включає комунальні послуги,

Ці права можуть бути набуті виключно через

які сплачуються окремо (як правило, шляхом

правочин, укладений перед нотаріусом та

відшкодування орендодавцю, однак відповідні

засвідчений ним (хоча існують певні винятки, такі

договори також можуть бути укладені орендарем в

як спадкування та експропріація, загальне правило,

індивідуальному порядку, наприклад, підключення

швидше за все, буде актуальним для громадян

до Інтернету).

України, які бажають оселитися в Румунії) або
через акти з аналогічною силою, такі як остаточні
судові рішення.
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Мінімальної тривалості оренди житла немає, проте

Власники зобов’язані за законом оформити страховку

для всіх договорів оренди є максимальна тривалість

від стихійних лих. Недотримання такого зобов’язання

49 років. Якщо сторони угоди встановлять більшу

передбачає штраф, від 21 до 105 євро (100 RON до

тривалість, вона буде автоматично скорочена.

500 RON).

Договори оренди також можуть укладатися на
невизначений термін. Оренда житла, як правило,

Цивільний кодекс передбачає переважне право

укладається на періоди мінімум одного (1) року.

на укладення нового договору оренди на користь
орендаря, який дотримувався своїх зобов’язань

Якщо договір оренди укладається на невизначений

за попереднім договором оренди. Таким чином,

термін, орендодавець має право на одностороннє

відповідно до повідомлення орендодавця про

розірвання без причини за умови направлення

договір, орендар має 30 днів, щоб скористатися цим

повідомлення не менше ніж:

правом і повідомити про це орендодавця.

• за 60 днів, якщо строк оренди місяць і більше; або

Переважне право обмежується в часі в залежності від

• за 15 днів, якщо строк оренди менше місяця.
При цьому орендар не може звільнити орендодавця
від повідомлення у договорі оренди.
Такі ж строки повідомлення поширюються і
на договори оренди, укладені на визначений
строк. При цьому орендодавець має право на
одностороннє розірвання без підстав тільки для
житлових потреб своїх або членів його сім’ї і тільки
в тому випадку, якщо це право включено в договір
оренди. Сторони, однак, можуть включити в угоду
інший механізм.
Якщо договір оренди укладається на невизначений
термін, орендар має право на одностороннє
розірвання без причини за умови повідомлення не
менше як за четверту частину строку оренди. Цей
термін повідомлення може бути змінений договором.
Однак в угодах, укладених на невизначений термін,
право на розірвання в односторонньому порядку
не може бути скасовано і, більше того, сторони не
можуть передбачити ціну в обмін на це право.
У договорах оренди, укладених на визначений строк,
орендар має право на одностороннє розірвання без
причини за умови дотримання мінімум 60-денного
строку повідомлення. Це повідомлення не може бути
змінено або скасовано договором.
Цивільний кодекс передбачає обов’язок орендодавця
проводити будь-який капітальний і необхідний
ремонт приміщень, в той час як поточний ремонт
здійснює орендар. Сторони, однак, можуть
вільно розподіляти такі витрати по-іншому в
договорі оренди.
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тривалості первинного договору оренди (наприклад,
три місяці після закінчення терміну дії договору
оренди тривалістю понад рік).
Сторони можуть прямо погодитися відмовитися від
переважного права в договорі оренди.
Цивільний кодекс також передбачає механізм
автоматичного укладення нового договору оренди
на тих же умовах, якщо після закінчення терміну дії
договору оренди сторони продовжують виконувати
свої зобов’язання. Однак новий договір оренди
вважається укладеним на невизначений термін.

3. Комерційна нерухомість та
створення бізнесу
У випадку, якщо українські громадяни зацікавлені
у відкритті бізнесу в Румунії, вони, як мінімум,
повинні будуть знайти приміщення, яке може бути
використане як головний офіс, для виконання
юридичної вимоги для створення будь-якого
типу компаній. Як правило, це можна зробити,
купуючи або, частіше, орендуючи комерційні
приміщення (наприклад, офіс, приміщення для
роздрібної торгівлі).
Що стосується купівлі, обмеження права
власності на землю не застосовується до
компаній, зареєстрованих у Румунії, незалежно від
національності акціонерів, однак такі приміщення
повинні використовуватися з метою функціонування
компанії, а не на пряму вигоду фізичної особи
(тобто як місце проживання), оскільки це може
вважатися обходом закону, що може, у свою чергу,
призвести до визнання недійсним права власності.
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Договори оренди зазвичай укладаються на термін від

• реєстрація в Земельній книзі – це законне право,

трьох до десяти років, в залежності від виду майна

від якого не можна відмовитися в договорі, а це

(як правило, довше в разі промислової оренди).

означає, що, незалежно від згоди або протидії
іншої сторони або будь-яких договірних положень,

У порівнянні з житловою орендою орендна плата

в яких зазначено, що реєстрація в Земельній книзі

зазвичай встановлюється по відношенню до площі

не може або не буде здійснена, обидві сторони

орендованого приміщення, до якого додаються

можуть вимагати реєстрації (це, як правило,

витрати на утримання та експлуатаційні витрати.

робиться через нотаріуса);

Орендар також, як правило, здійснює облаштування
приміщення до переїзду (або через власного
підрядника, або через орендодавця) – в залежності
від переговорів сторін і розміру орендованого
приміщення орендодавці також можуть надавати
пільги, такі як покриття частини витрат на
облаштування, безкоштовні місяці, безкоштовні
меблі тощо.
Орендодавець, як правило, страхує будівлю, тоді як
орендар оформлює власну страховку, наприклад,
щодо внутрішнього оздоблення, техніки, даних,
товарів, втрати прибутку/переривання бізнесу
та відповідальність за політикою державної
відповідальності.

4. Поради та рекомендації
• для правочинів, засвідчених нотаріусом, це є
юридичним обов’язком нотаріуса забезпечити
реєстрацію в Земельній книзі; тому після

• покупці, як правило, проводять юридичну
та технічну перевірки перед придбанням
нерухомості, що повинно принаймні забезпечити,
з юридичної точки зору, що (i) власник має дійсне
право власності на майно та права на його
передачу, (ii) немає інших співвласників/осіб,
згода яких була б потрібна для угоди (наприклад,
брати і сестри, сусіди, подружжя тощо), (iii) будьякі права першої відмови були належним чином
скасовані (застосовні, наприклад, за законом до
історичних пам’яток, але також могли бути умовно
надані будь-якій особі, наприклад, існуючому
орендарю квартири) тощо; у випадку договорів
оренди, разом з тим, що потрібно бути уважним,
також може бути здійснена обмежена перевірка,
в основному щодо права орендодавця надавати
приміщення в оренду (або в якості власника, або в
якості суборенди/вільної оренди);
• відшкодування комунальних послуг та/або інших

вчинення правочину з публічним реєстром (тобто

витрат орендодавцю має здійснюватися на підставі

Земельною книгою) можна проконсультуватися з

підтверджуючих рахунків-фактур, документально

метою перевірки того, чи були права належним

підтвердженої суми;

чином зареєстровані (це може зайняти до 30 днів
після здійснення операції) і, якщо ні, звернутися до
нотаріуса з проханням належним чином виконати
цей обов’язок;

• ми рекомендуємо перевіряти загальнодоступні
платформи нерухомості (наприклад, imobiliare.ro)
та порівнювати ціни і завжди пам’ятати, що все
підлягає обговоренню, включаючи ціну!
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V. Додатково: Фіскальні
механізми, надані для підтримки
біженців та ініціативи НУО
1. Види підтримки та способи її
надання

• Платники податку на прибуток мікропідприємства
– витрати віднесені на спонсорство і можуть бути

Законодавство передбачає такі види допомоги,

вирахувані з вартості мікропідприємницького

які можуть бути надані біженцям фізичними або

податку, що підлягає сплаті державі, в межах 20%

юридичними особами:

від податку на прибуток, належного до сплати за

• Пожертви готівкою, через конкретну платформу,
створену IGSU, можуть здійснюватися онлайн

квартал, в якому були понесені витрати
• Платники податку на доходи фізичних

через веб-сайт www.ghiseul.ro або готівкою/POS у

осіб (наприклад, фрілансери) – (i) обмежене

казначейських відділеннях

вирахування для соціальних витрат; відповідний

• товари та послуги, що надаються безкоштовно
безпосередньо особам, які постраждали внаслідок
збройного конфлікту в Україні, які мають
гуманітарні цілі
• товари, фінансові кошти та послуги, що надаються
ЮНІСЕФ та іншим міжнародним організаціям,
які здійснюють свою діяльність за спеціальними
договорами, стороною яких є Румунія

2. Пільги для осіб, які надають
таку підтримку

поріг становить 5% від загальних витрат на
заробітну плату або (ii) обмежене вирахування
як спонсорські витрати в межах 5% бази,
представленої різницею між загальним доходом
і загальними витратами, що підлягають
вирахуванню (за винятком спонсорства, приватних
стипендій, протокольних витрат)
ПДВ – застосовується до 31 грудня 2022 року
Товари і послуги, що надаються безкоштовно в
гуманітарних цілях, не обкладаються ПДВ .

Загалом зауважимо, що всі види підтримки, що

ТОВАРИ, ФІНАНСОВІ КОШТИ ТА ПОСЛУГИ, ЩО

надаються біженцям, повинні бути задокументовані,

НАДАЮТЬСЯ ЮНІСЕФ – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ У ЧАСІ

щоб характер, вартість і податковий режим, що

• Платники податку на прибуток – витрати,

застосовуються до такої підтримки, могли бути

що не підлягають вирахуванню, податковий

виправдані в разі майбутньої податкової перевірки.

кредит можуть бути затребувані в межах, що

ПОЖЕРТВУВАННЯ
Фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність
(тобто фрілансери), та юридичні особи, що надають
пожертви готівкою через спеціальну платформу,

застосовуються для спонсорства (мінімальне
значення між 0,75% річного обороту або 20% від
належного податку на прибуток)
• Платники податку на прибуток

створену IGSU біженцям, можуть відняти таку вартість

мікропідприємства – можуть бути вирахувані

при обчисленні бази оподаткування для податку на

з податку, що підлягає сплаті державі в ліміті

прибуток підприємств, мікропідприємництва та податку

20% від такого податку

на доходи фізичних осіб.
ВИТРАТИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
• Платники податку на прибуток – (i) обмежене
вирахування для соціальних витрат; відповідний
поріг становить 5% від загальних витрат на
заробітну плату або (ii) не вирахування для цілей
оподаткування, але розглядається як фіскальний
кредит і вираховується з зобов'язання з податку
на прибуток підприємств в межах одного з лімітів,
передбачених для спонсорства (мінімальне значення
між 0,75% річного обороту або 20% від сплати
податку на прибуток підприємств)
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Харчування та проживання
для біженців
Особи, які надають притулок біженцям, мають
право отримувати з державного бюджету суму
20/день RON на харчування та 50/день RON
для проживання на кожного біженця. Порядок
запиту такої суми з державного бюджету регулюється
конкретними нормативними актами. Такі суми
являють собою неоподатковуваний дохід
з податкової точки зору.
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Висновок
Рятуючись в сусідніх країнах, таких як Польща, Румунія чи Молдова, українці
потребують не лише притулку, але й коштів, щоб утримувати себе та свої сім’ї.
Пошук роботи або будинку, переїзд бізнесу та дотримання правових положень
приймаючих країн може бути складним завданням.
Офіс DLA Piper у Бухаресті робить крок назустріч,

Ми продовжимо підтримувати українську громаду

допомагаючи українським біженцям, які вирішили

в Румунії порадами та заохочуватимемо інші

оселитися в Румунії, знайти правильні відповіді

організації пропонувати підтримку та допомогти.

на юридичні питання. Ця брошура висвітлює
положення румунської правової системи та служить
дороговказом для будь-якого громадянина України в
пошуках роботи чи місця для проживання.
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