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1. Introduktion

Ssom regel, förr eller senare 
behöver alla utländska företag 
samarbeta med representanter 

för det offi ciella Ukraina. I verkligheten 
kan varje steg i affärerna påverkas av 
samspelet med statliga myndigheter. 
Detta kan ha en negativ inverkan på en 
viss affärstransaktion.

Som var fallet med de tidigare 
massprivatiseringarna, var Statens 
Fastighetsfond (State Property Fund –  
SPF) den av de ansvariga myndigheterna 
som frekvent misslyckades i realiserandet 
av större och medelstora privatiseringar 
med strategiska (utländska) investerare. 
Man förordade i stället Konsortium, vilka 
naturligtvis ställer stora krav på samarbetet 
mellan deltgarna. I import- och exportaffärer, 
är det Statens Tullmyndighet som spelar 
den ledande rollen, i expedieringen av (eller 
förseningen av) tullärenden. I samtliga fall 
kräver regiontullmyndigheten (motsvarande 
Länsnivå) någon form av registreringsbevis 
och ett giltigt hyresavtal (en registrerings- 
och postadress) för att engagera sig i 
tulltransaktioner med företaget.

Därför överväger oftast utländska 
investerare, innan man träder in på den 
Ukrainska marknaden, om man skall ta 
direkt kontakt med statens företrädare, eller 
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man skall sända någon som sin representant. Detta 
inledande val är mycket viktigt, därför att graden 
av förberedelser för första kontakten, kan antingen 
skapa nästintill oöverstigliga framtida hinder eller 
ge omedelbara positiva effekter. Detta är speciellt 
viktigt vid byggnadsprojekt.

2.  Förhandlingar eller mutor – 
Det är frågan!

Multinationella företag som står inför större 
investeringar, söker ofta att säkra framgången 
i sina project genom diplomatiska kontakter 
(ambassader, handelskontor, ministrar etc). 
Tyvärr, lobbying via diplomatiska kanaler, 
oavsett hur framstående dessa är, garanterar inte 
att sådana projekt blir verklighet, därför att inte 
ens löften från Presidenten betyder mycket på det 
lokala planet.

Andra utländska företag, ofta registrerade i off-
shore zooner, förlitar sig mera på direktkontakter. 
Dessa inkluderar, vilket kan inkludera gåvor av 
adekvat värde, som motprestation för personliga 
tjänster. Det är så, att sådana projekt ibland 
får “grönt ljus” betydligt snabbare än genom 
diplomatiska relationer. Men, detta alternativ 
medför betydande risker för företagets rykte och 
en börda i dess framtida agerande.

Många medelstora organisationer kan inte påräkna 
deras abassadörers medverkan och vägrar att 
”belöna” statens företrädare som individ. Små 
företag och icke vinstdrivande organisationer har 
helt enkelt inte råd. Dessutom, många företag är 
begränsade av hårda s.k. Icke-korruptions lagar, 
vilka man inte vågar bryta mot.

Oförmåga att skaffa infl ytande genom antingen 
diplomatiska kanaler eller fi nansiella metoder, 

medger endast anlitandet av lokala konsulters 
infrastruktur. Det är otvetydigt den mest effektiva 
(och lagliga) vägen!

3. Använd Lokala Konsulter

Tvärtemot utländska representanter, har lokala 
konsulter en utomordentlig position för att verka 
i det befi ntliga systemet. Sovjetunionen på sin 
tid välsignade cyniskt lokala konsulter och 
möjliggjorde för dem att förutse och undvika de 
många fallgropar, som frekvent gör att utländska 
entreprenörer känner sig frustrerade och låsta.

Att arbeta via lokala konsulter är inte för vem som 
helst. Utländska företag har bittert lärt att sådana 
upplägg kan ge bittra lärdomar. Under Kravchuks 
(Ukrainas 1:a president efter självständigheten) 
administration, var det inte ovanligt att 
medlemmar i vissa svindlarligor registrerades som 
representanter för utländska företag, enbart för att 
komma över varulager och sälja dessa på den svarta 
marknaden. I dag bestraffas ofta de som ertappas 
med sådana aktiviteter. Men, vi rekommenderar 
fortsatt att man skall välja lokal konsult baserat på 
dennes rennomé på området i fråga.

Jämfört med utlänningar, har lokala konsulter ett 
antal ”verktyg” till sitt förfogande. Detta gör det 
möjligt att effektivt och framgångsfullt arbeta för 
enskilda projekt. Normalt börjar konsulten att 
samla information om inblandade parter. Denna 
information klarör oftast det fortsatta arbetet och 
skapar grunden till framgång i projektet. Det 
fördjupade arbetet kan sedan innefatta ett fl ertal 
steg, syftande till att skapa konsensus mellan 
parterna, i ett projekt.

Beroende på projektets art, kan ett antal metoder 
användas för att genomföra även de besvärligaste 
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projekt. Så som var fallet med den 
privatisering av 5 grönsaksodlingar 
och 40 butiker, som ”Brittish Know-
How Fund” gjorde, handlar mycket 
av framgången om att påverka den 
allmänna opnionen, genom media. 
I andra fall beror framgången på 
skapandet av en liten, lågmäld men 
infl ytelserik supportbas för att visst 
projekt som berör ett visst ministerium 
eller dess regionala underavdelningar 
skall lyckas.

Det är mycket enklare att mobilisera 
stöd inom ett ministerium, där alla 
känner (och vanligen respekterar) 
varandra. Det blir väsentligt svårare 
när det skall åstadkommas konsensus 
mellan två eller fl era regeringsorgan 
(t.ex. vid privatisering involveras både 
Kabinettet och SPF). Eftersom varje 
situation är specifi k, ökar ett anpassat 
tillvägagångssätt chanserna till en 
lyckad affär.

I vissa fall måste en anlitad lokal 
konsult anlita specialister med unik 
expertis inom ett visst område (t.ex. 
värdepapper, bankfrågor, immateriella 
tillgångar etc).

Detta arrangeras från fall till fall, 
antingen efter ett timarvode eller 
överenskommet fast belopp. Ett 
orimilgt belopp kan naturligtvis 
innehålla en indirekt muta, vilket skulle 
vara direkt negativt för målsättningen 
att göra affärer utan att bryta mot 
antikorruptionslagarna.
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4. Slutsats

Ofta vill utländska företag ta sig in på den 
Ukrainska marknaden, baserat på löften från högre 
regeringsledamöter, för att senare få kalla handen 
på det lokala planet. Andra försöker sköta sina 
transaktioner helt på egen hand. Som man kan befara, 
har den höga andelen misslyckanden enbart förstärkt 
Ukrainas rykte som en besvärlig affärsmiljö.

Det största hindret för lyckade affärer i 
Ukraina är något av Moment-22: som i 

vilken utvecklingsmarknad som helst, beror 
en investering i hög grad på att en bra ”due 
diligence” genomförs. Samtidigt klagar 
utländska företag, med rätta på att det inte fi nns 
någon användbar information, tillgänglig genom 
offentliga kanaler.

Otvivelaktigt är nyckeln till framgång – tillförlitlig 
information i rätt tid. Lokala konsulter utgör den 
bästa källan till information för att underlätta 
en investerares planer. Dessutom, är dessa ett 
värdefullt alternativ till korruption.
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Den Ukrainska  Civillagstiftningen 
(nr. 435-IV, 2003-01-16) och 
Ekonomilagstiftningen (nr. 436-IV, 

2003-01-16, med ikraftträdande 2004-01-
01) anger tillsammans grunderna för de fl esta 
bolagsformer. Oaktat det spektra av bolagsformer 
den Ukrainska lagen erbjuder, väljer en utländsk 
investerare vanligen ett av följande alternativ:

•  Representationskontor (är inte en juridisk 
person och kan vara antingen affärsdrivande 
eller inte);

•  Helägt dotterbolag (vanligen med begränsat 
ansvar angivet i stiftelsedokumenten);

•  Konsortium – bolag med utländskt delägande 
(antingen i formen av ett aktiebolag eller 
aktiebolag med bergränsat ansvar – ”LLC”;

eller

•  ett samarbetsavtal avseende tillverkning, 
vilket inte kräver registrering som juridisk  
person. Detta kan avse bearbetning av 
temporärt importerad vara och utläggning av 
lego (s.k. outsourcing).

Det fi nns två typer av ”Joint stock”: ”Open joint 
stock”, vilket motsvarar ett publikt (börsnoterat) 
aktiebolag.  I ett ”Closed Joint Stock” är ägandet 
begränsat till grundarna, som måste vara minst två. 
Ägandet representeras av utgivna aktier, vilka kan 
avyttras. Bolaget håller bolagsstäma och utfärdar 
årsredovisning. Minsta aktiekapital motsvarar 1 
250 lägsta-löner. Minst 50% av varje delägares 
insats måste vara inbetalat före registreringen 
fullgörs, återstoden inom ett år. Delägares ansvar 
begränsas till motsvarande insatsen.

VANLIGA BOLAGSFORMER
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Ett ”LLC” bygger inte på utgivandet av aktier, 
utan en stiftelseurkund som anger den %-
ella ägarfördelningen. Det medger också en 
mindre omfattande styrning av bolaget. Minsta 
aktiekapital mosvarar 100 lägsta-löner. Minst 
50% av varje delägares insats måste vara inbetalat 
före ansökan om registrering inlämnas, återstoden 
inom ett år. Delägares ansvar begränsas till 
motsvarande insatsen.

  ”Boende” status kontra 
”Icke-Boende”

Ett viktigt övervägande vid valet av bolagsform 
berör den Ukrainska valutalagstiftningen, som 
kategoriserar dessa bolagsformer som antingen 
icke-boende eller boende, beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs.

Ej affärsdrivande Representationskontor klassas 
som ”icke-boende” i valuta- och skattelagstiftning, 
medan affärsdrivande Representationskontor, 
dotterbolag och Konsortium klassas som 
”boende”, om dessa är juridiska personer, 
registrerade och verkande i Ukraina i mer än 183 
dagar per år. Denna klassning är viktig i samband 
med beskattning och möjligheten för utländska 
bolag att utföra transaktioner i utländsk och/eller 
Ukrainsk valuta.

Såväl dotterbolag som Konsortium har status som 
självständiga koncernenheter och begränsar en 
investerares ansvar till dess initiala investering. 
Ukrainska koncernenheter, Konsortium och 
dotterbolag klassas som ”boende” i den Ukrainska 
valutalagen och har en annorlunda ekonomisk status 
än ”icke-boende” (såsom representationskontor). 
Gränsöverskridande betalningar mellan ett 
Ukrainskregistrerat och ett utländskt bolag 
sker i utländsk valuta (t.e.x EURO, USD). Det 

Ukrainska bolaget betalar i lokal valuta vilken 
konverteras vid Nationalbankens valutahandel 
för den specifi ka transaktionen. Det motsatta 
gäller för ankommande utlandsbetalningar: Det 
utländska bolaget betalar i avtalad valuta (denna 
kan ej avvika från vad affärsavtalet säger), 
vilket banken växlar till lokal valuta. Det fi nns 
en tvingande regel om att 50% av det erhållna 
valutabeloppet skall växlas till lokal valuta.

Betalningar mellan Ukrainska bolag får endast 
ske i lokal valuta.

 Representationskontor

Som framgår, är ett utländskt företags rep.kontor 
inte en separat juridisk person, men betraktas 
som en förlängning av ett ”icke-boende” bolag. 
Som sådant är ett rep.kontor inte inordnat under 
Ukrainsk lag. Ett rep.kontor representerar helt 
enkelt en utländsk juridisk persons intresse på 
Ukrainskt territorium. Men det fi nns ett indirekt 
ansvar hos det utländska moderbolaget, genom 
den ägarmässiga kopplingen.

En annan konsekvens: rep.kontor som klassas som 
icke-boende enligt det Ukrainska skattesystemet, 
hanteras efter speciella ekonomiska principer 
enlighet Skatte- och Valutalagstiftningen. 
Utländska företag föredrar att inledningsvis 
registrera sin närvaro i ett icke-boende rep.
kontor. Detta gäller speciellt vid import-export 
verksamhet eller enbart för att t.ex. genomföra 
marknadsanalyser.

Den viktiga funktionen hos ett sådant ”icke-
boende” rep.kontor är att stödja fullföljandet av 
ett affärsavtal mellan det icke-boende bolaget 
och en lokal kund, men inte bedriva affärer i 
egen räkning. Att bedriva affärer i egen räkning 



8 ATT STARTA AFFÄRER I UKRAINA

(sluta egna affärsavtal och mottaga betalning för 
levererade varor eller tjänster) kan resultera i en 
omklassifi cering till boende och därigenom bli 
föremål för beskattning av affärerna i Ukraina.
Dessutom, den Ukrainska bolagsskattelagstift
ningen indelar icke-boende, vinstgenererande 
verksamheter i två kategorier:

• Aktiva – de som fi nns på permanent adress
•  Passiva – de som inte fi nns på permanent 

adress
Olika skattesatser och betalningsrutiner gäller. 
Denna viktiga skillnad är till för att stänga det 
kryphål, enligt vilket icke-boende rep.kontor 
tidigare kringgick valutaregleringen och betalade 
lägre (om någon alls) skatt i Ukraina, på aktiviteter 
som normalt bedrevs av boende bolag.

  Fast boende: 
”Joint stock” och ”LLC”

Helägda utländska dotterbolag och Konsortium 
har vanligen formen som antingen ”joint stock” 

eller ”LLC”, beroende på vilka krav som den 
speciella investeringen ställer. Båda formerna 
betraktas som fast boende enligt valuta- och 
skattelagstiftning och båda har det bolagsrättsliga 
skyddet som begränsar grundarens ansvar till 
värdet av insatsen.

Den huvudsakliga skillnaden ligger i graden av 
ägarmässig komplexitet. ”LLC”s är relativt enkla 
och tillvaratar även minoritetsägarens intressen. 
I skarp kontrast står ”joint stock”, där strukturen 
kan vara mycket komplex, speciellt i Konsortium 
med statsägda bolag, som heller inte skyddar 
minoritetsägare i särskilt hög grad.

Ledningsstrukturen i ett ”joint stock” och ett 
”LLC” är i stort sett den samma. Översta nivån 
är i båda fallen Bolagsstämman. Nästa nivå 
motsvarar styrelsen. I mindre ”LLC”s brukar man 
bortse från denna, som inte är obligatorisk. Den 
lägsta nivån är ledningsgruppen, som bedriver 
den dagliga verksamheten.



9www.frishberg.com

I praktiken registreras enklare Konsortium och 
helägda utlandsägda bolag som ”LLC”. Denna bo-
lagsform medger ett mindre antal personer, vilket 
eliminerar en komplex ledningsstruktur, bestående 
av bolagsstämma, styrelse och ledningsgrupper. Ett 
”LLC” är speciellt attraktivt i 100% utlandsägda 
bolag, eftersom Bolagsordningen (”by-laws”) kan 
identifera endast ett organ, där grundaren har full 
och oemotsagd kontroll.

 Kapitaliseringskrav
Associationsrätten styr grundandet av såväl 
”Joint stock” som ”LLC” men innehåller ingen 
över gräns för aktiekapitalet i ett ”joint stock”, 
förutsatt att beslutat aktiekapital är uppdelat i 
aktier med lika nominellt värde. 

Minimumbeloppet för registrering av ”Joint stock” 
är 1,250 lägsta månadslöner (brutto), medan det för 
ett ”LLC” gäller minimum av 100 lägsta månadslö-
ner. I Juli 2007 var lägsta-lönen UAH 420 och ökas 
från 1 december till UAH 450. Ökningar av mini-
milönen är vanliga, varför nivåerna bör verifi eras 
innan man beräknar kapitalbehov, böter, avgifter m 
m. Tillskott till kapitalet kan ske antingen i kontanter 
eller genom apportegendom.

Aktieägare i ett ”Joint stock” och grundare av ett 
”LLC” måste erlägga delbetalning innan man re-
gistreras. Enligt Associationsrätten skall minst 50% 
av en aktiägares tillskott erläggas före registrering, 
om aktierna ursprungligen fördelats mellan grun-
darna av ett joint stock eller ”LLC”. Det återstå-
ende beloppet måste helt betalas, senast ett år efter 
att bolaget registrerades.

 Bolagsregistrering
Den 1 juli 2004, fi ck ”Lagen om Statlig Registrering 
av Juridiska personer och Fysiska Verksamheter-

Entreprenörer” (nr. 755-IV – 2003-05-15) laga kraft. 
I det nedanstående ”lagen”. Denna lag utformades 
för att överensstämma med både Civilrätt och den 
Ekonomiska lagstiftningen i Ukraina, vilka trädde 
i kraft den 1 januari 2004. Nedanstående fokuserar 
på registreringen av juridiska personer.

Den Ukrainska statliga registreringen utgör 
bildandet eller upplösandet av juridiska personer 
och vilken annan registrering som sker i det 
Statliga registret för Juridiska personer, Fysiska 
verksamheter-Entreprenörer (”registret” nedan).

Registrering utförs av behörig statlig registrator. 
Dessa är ansvariga för registrering av juridiska 
personer, koordinera namnsättning på dessa (en 
nyhet i Ukraina), förse diverse statliga myndigheter 
med information om registreringen, utfärda och 
arkivera registreringsformulär, utfärda certifi kat 
styrkande registreringen och utdrag från Registret, 
att registrera tillägg till stiftelsedokumenten samt 
registrera avveckling av en verksamhet.

 Förberedande dokumentation
Samtliga dokument som krävs för en registrering skall 
personligen överlämnas, eller sändas per rekommen-
derad post OCH måste vara skrivna på Ukrainska. 
Registreringsformulär måste ifyllas maskinellt eller 
för hand med tryckbokstäver samt undertecknade. 
Om de sänds med rekommenderad post måste den 
ansökandes namnteckning notariseras. Alla stiftel-
sedokument (bolagsordning, stiftelseprotokoll etc) 
måste stå i enighet med Ukrainsk.

Notera att handlingar som är utformade och utgivna i 
främmande land, måste vara formellt undertecknade, 
notariserade och legaliserade hos det Ukrainska 
konsulatet, eller om landet i fråga har bekräftat 
Ukraina såsom medlem av ”Hagkommissionen 
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av 1961”, vilken upphöver legaliseringstvånget, 
bekräftelse genom s.k. Apostillering (bekräftelse av 
en andra oberoende notarius publicus).

Vid registrering av juridisk person eller entrepre-
nör i Registret, åsättes bolaget ett registrerings-
nummer.

 Registreringsprocessen

Registreringen av ett bolag kräver vanligen upp-
rättandet av följande dokument:

• Ett registreringsformulär, ifyllt och signerat.

•  En styrkt (notariserad) kopia av stiftelseur-
kund, utfördad av grundaren (-na) eller dess-
as ombud

•  Två exemplar (notariserade) av Bolagsord-
ningen (enligt Civil- och Finanslagarna är Bo-
lagsordningen det dokument som gäller för de 
fl esta bolagsformer). Detta inkluderar ”Joint 
stock” och ”LLC”.

•  Kvitto på inbetalning av registreringsavgiften
samt

•  För bolag bildade av utländsk juridsk person, 
även Apostillerat utdrag från bolagsregistret 
(eller motsvarande), i det land där stiftaren 
(-na) är registrerade, styrkande deras regist-
rering.

Vi vill på nytt understryka att, om dessa doku-
ment är utfärdade utanför Ukraina, dessa måste 
vara notariserade OCH Apostillerade (alternativt 
legaliserade hos Ukrainskt konsulat), för att vara 
giltiga i Ukraina. Denna registrering förutsätter 
INTE automatiskt tvingande registrering hos Sta-
tens Pensionsfond, Anställningsmyndigheten och 
Skattemyndigheten.

Men, Statens Registreringsmyndighet skall avi-
sera andra myndigheter (Statistik-, Socialförsäk-
ring-, Skatte- och Pensionsmyndighetena) om 
en bolagsregistrering, med information om re-
gistreringsnummer, datum för registreringen 
samt övrig information inkluderad i det grund-
läggande registreringsformuläret. Efter denna 
avisering skall bolaget fi nnas registrerat hos 
samtliga dessa myndigheter.

Fysiska personer som bedriver affärsverksamhet 
(tillverkning och försäljning av varor eller tjänster) 
måste också registreras för skatteändamål. Kortfat-
tat inkluderar registreringen följande: Vederbör-
ligen upprättat registreringsformulär, dokument 
styrkande registrering som skattebetalare och be-
talare av andra obl. avgifter samt kvitto styrkande 
betalningen av registreringsavgiften. Även entre-
prenörer registreras i det Statliga Registret och in-
formationen är offentlig, med undantag för skatte-
betalningskoden.
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Det Ukrainska skattesystemet innehåller 
följande skatter och avgifter:

• Bolagsskatt
• Mervärdeskatt
• Inkomstskatt
• Tullavgifter
•  Avgifter till Pensions- och Socialförsäkring

sfonderna
• Tillverkningsskatter
• Statliga avgifter
• Fastighetsskatt (mark)
• Fordonsskatt
• Avgifter för licenser & patent

BOLAGSBESKATTNING

 1. Skattelagstiftningen

Juridiska personer som verkar under Ukrainsk 
lag betraktas normalt som skatteboende och blir 
beskattade för sin vinst, oavsett var i världen denna 
genererats. Juridiska personer som verkar under 
utländsk lag betraktas normalt som skatteutlänning 
och beskattas för två sorters inkomster:

•  Rörelseintäkt från handel och annan 
verksamhet bedriven i Ukraina, och

•  Andra icke-rörelseintäkter som erhållits från 
Ukrainsk källa

Ukrainsk lag (nr 344/94 – 1994-12-28) avseende 
beskattning av rörelsevinster kallas i det följande 
”Bolagsskatt”. För närvarande uppgår denna 
till 25% (fr.o.m 2004-01-01). Det förekommer 
speciella skatteregler för vissa branscher, såsom 

försäkringsbolag.
 2. Beskattning av boende bolag
  
   (a)  Regler för 

skatteredovisning

Enligt den Ukrainska skattelagen godkännes 
normalt inkomster och utgifter, enligt kontant- 
eller upplupenmetoden, vilken som inträffar först. 
Detta betyder att Inkomster beskattas antingen;

1. Då betalningen för levererad tjänst eller vara 
mottagits, oavsett om det sker genom genom 
banköverföring eller kontanter, ELLER

2. Då levererad vara mottagits av motparten eller 
då tjänst bevisligen har utförts.

Utgifter redovisas enligt en av följande händelser, 
vilken av dem som inträffar först:

1. Då betalning för levererad tjänst eller vara 

BOLAGSBESKATTNING
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erlagts. För bankbetalning, den dag då kontot 
belastats och för kontant betalning då beloppet 
dragits från kassan, ELLER

2. Då levererad vara mottagits av motparten eller 
då tjänst bevisligen har utförts.

Bevis för att service utförts/mottagits utgörs av 
ett s.k. ”Leveransdokument”, vilket skall under-
tecknas och av parterna.

Skatteåret sammanfaller med kalenderåret. Skat-
tebetalare måste avge fyra kvartalsvisa skatte-
deklaratrioner samt i samband med dessa även 
betala eventuell skatt. Rapporten skall inlämnas 
senast inom 40 dagar efter kvartalsslut. 

Det förekommer ingen speciell helårsrapport.
(b) Beskattningsbar vinst

Fast boende skattebetalare beskattas för deras 
världsomfattande inkomster, vilka redovisats inom 
ett kvartal. Det beskattningsbara beloppet beräknas 
genom att från bruttointäkten göra avdrag för av-
dragsgilla utgifter och skattemässiga avskrivningar.

  (c) Bruttointäkt

I Bruttointäkten inräknas alla inkomster, oavsett 
om dessa kommer från utlandet eller inom landet, 
som skattebetalarens verksamhet har genererat. 
Inkomsten kan vara i pennningmässig, materiell 
eller immateriell form. Följande inkomster inräk-
nas i bruttointäkten:

•  Alla inkomster från försäljning och byte av va-
ror och tjänster, inkluderat värdepapper (föutom 
dessas ursprungliga utfärdande och avslut);

•  Inkomster från bankverksamhet, försäk-

ringsrörelse och andra fi anansiella tjänster, 
valutahandel samt handel med värdepapper 
och skuldebrev:

•  Fastighetshandel och tjänster som erhållits 
gratis

•  Inkomster från delägda bolag, utdelningar 
från utländska bolag (olikt utdelningar från 
inhemska bolag), räntor, royalties samt in-
komst från leasingverksamhet.

Följande inkomster är exkluderade från bruttoin-
täkten:

•  Erhållna momsbelopp, bortsett från de fall 
när skattebetalaren ej är redovisningsskyldig 
för moms;

•  Inkomster från delägt bolag som har sin 
verksamhet inom Ukraina i annan form än 
bolagsform, utdelning från inhemska bolag 
(olikt vad som gäller för utländska bolag);

•  Pengamässiga eller apporterade kapitaltill-
skott, avsedda att ge ett ägande i bolaget, 
oavsett om investeraren får ett bestämmande 
infl ytande eller ej.

 
  (d) Avdragsgilla kostnader

I grunden är alla affärsrelaterade utgifter avdrags-
gilla, om det inte är begränsat eller otillåtet enligt 
Skattelagstiftningen. Följande poster är särskilt 
nämnda såsom avdragsgilla:

•  Betalningar för vara eller tjänst, som har sam-
band med skattebetalarens affärsverksamhet;

•  Alla utgifter, som har samband med etablering 
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av en affärsverksamhet eller dess utövande;
•  Kostnader för underhåll & reparationer, maxi-

malt uppgående till 10% av det skattemässiga 
restvärdet vid årets ingång. Utgifter överstigan-
de denna gräns skall kapitaliseras, samt skrivas 
enligt samma metod som grundinvesteringen.

Vissa utgifter är ej skattemässigt avdragsgilla; bö-
ter och andra straffavgifter, utbetalda utdelningar, 
bolagets och personalens skatter, momsbelopp 
ingående i utgående betalningar, representation 
och kostnader för semestervistelse.

 3. Beskattning av Aktieägare

Skattelagen berättigar Ukrainska bolag att läm-
na aktieutdelning, oavsett om bolaget redovisar 
vinst eller förlust för perioden. Dessutom, säger 
Skattelagen att det inte är någon skillnad mellan 
bokföringsmässig och skattemässig minst/förlust 
vid tillämpningen av denna regel.

Den Ukrainska skattelagen behandlar skatt på ut-
delningar som en integrerad del av Bolagsskat-

ten, inte som en separat skatt.
  (a) Bolagsskatten

Skatt betalas på utdelningar, såväl till mottgare 
registrerade i Ukraina som i utlandet. Från och 
med 2004-01-01 är skatten 25%. Skatten beräk-
nas på summan av utdelningarna och erläggs av 
det utdelande bolaget. I praktiken betyder detta 
att, innan utdelningarna betalas ut, skall det göras 
en skattebetalning på 25% till Staten och utdel-
ningen betalas separat till aktieägarna.

Vid slutet av skatteåret, är skattebetalaren berätti-
gad att kvitta tidigare erlagd utdelningsskatt mot 
sina övriga skulder för bolagsskatt. Om bolagets 
skatteskuld inte överstiger beloppet för utdel-
ningsskatt, kan detta senare belopp överföras till 
kommande beskattningsår.

 (b) Kupongskatt

Såvida inte det fi nns en förmånligare %-sats i 
bilateralt beskattningsavtal, skall det innehållas 
kupongskatt med 15% vid utbetalning till 
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utländsk skattebetalare (beskattning av icke-
rörelseinkomst). Beloppet skall betalas till Staten 
samtidigt (!!) som utdelningen utbetalas.

F.n. är utdelningar till fast boende i Ukraina ej 
beskattade.

MERVÄRDESKATT (moms)

 1. Momsbelagda transaktioner

Enligt ”Lagen om Mervärdeskatt” (nr 168/97 – 1997-
04-03”) beläggs följande transaktioner med moms:

(a)  Inhemsk försäljning av varor och tjänster 
och leasingavgifter samt transaktioner där 
äganderätten till pantsatta tillgångar, övergår till 
kreditgivaren, i syfte att eliminera en skuld;

(b)  Import av varor och tjänster, avsedda för 
förbrukning i Ukraina, inkluderat import av 
anläggningstillgångar ingående i ett leasingavtal 
samt överenskommelser om  pantsättning.

(c)  Export av varor och tjänster, för användning/
förbrukning utanför Ukraina.

Skattesatsen är 20%, på värdet av vara eller tjänst 
som omsatts i landet. För exportleveranser är 
skattesatsen noll %. Generellt baseras det beskattade 
värdet på vad som angivits i kontraktet.

 2. Undantagna transaktioner

(a)  Transaktioner som specifi kt undantas från 
moms

Enligt lagen är vissa varor undantagna från moms. 
Bland dessa återfi nns t.ex.: baby-mat av inhemsk 
tillverkning, tidskrifter, studiematerial, utbildnings-

tjänster från licensierade utbildningsinstitut, handi-
kapputrustning, pensioner och ekonomiskt under-
stöd samt publika transporttjänster.

  (b)  Transaktioner vilka 
inte momsbeläggs

Enligt momslagen är vissa transaktioner inte 
förmål för beskattning. T.ex.:

• Utgivande av värdepapper;

•  Försäkringstjänster, inklusive social och 
pensionsförsäkringar.

•  Leasingbetalningar för fastigheter, avseende 
räntedelen och eventuella provisioner som 
betalats till en inhemsk uthyrare. Denna re-
gel avser inte kapitaldelen av leasingbetal-
ningarna, vilken skall beläggas med moms.

•  Pantsättning av fastigheter, baserat på ett 
kreditavtal, samt återlämnande av desamma, 
med inhemsk kreditgivare samt kontanta 
betalningar avseende grundbelopp och räntor 
i samband med inteckningslån.

•  Betalningar avseende löner, pensioner, sti-
pendier, ekonomiskt stöd till personer (kon-
tant eller i form av varor), med hänvisning 
till de offentliga sociala och/eller försäk-
ringsfonderna.

•  Betalning av utdelningar och royalties, 
kontant eller i form av värdepapper:

•  Erläggande av provision (mäklararvode) och 
serviceavgifter vid värdepappershantering;

•  Import av enläggningstillgångar, såsom till-
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skott till bolagets registrerade kapital, för er-
hållande av kapitalandel i bolaget, förutsatt 
att dessa tillgångar är avsedda för grundan-
det (eller del därav) av en verksamhet, såsom 
”going concern”.

 3 Beskattningsbara personer

Det fi nns fl era typer av personer som betraktas 
som momsbetalare. Detta baseras på vilken typ 
av verksamhet som bedrivs. Bland dessa fi nns 
följande personer/bolag vilka;

(a)  Bedriver eller avser bedriva affärsverksamhet 
och frivilligt registreras som mombetalare;

(b)  Obligatoriskt är föremål för momsregistrering, 
enligt följande exempel;

1.  Om den sammanlagda mervärdeskattepliktiga 
försäljningsvärdet (ex moms) av varor och 
tjänster, inklusive vad som sker via Internet, 
överstiger 300 000 UAH under senaste 12 
kalendermånaderna;

2.  Om personen/bolaget försäljer varor och 
tjänster, från Tullfri zon inom Ukraina och 
genom Internet. Detta får endast ske om 
personen/bolaget bedriver denna handel via sitt 
permanenta representationskontor, registrerat 
på Ukrainsk mark.

(c)  Import av varor (med åtföljande tjänster), till 
ett värde som är momspliktigt enligt lagen.

(d)  Person/bolag som importerar varor med 
åtföljande tjänster, till tullfri zon, avsedda 
att förbrukas på Ukrainsk mark, oavsett 
beskattningsregel. Detta undantar, (a) fysisk 
person som inte momsregistrerats och som 
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importerar varor i medföljande bagage, eller 
mottar dessa via postkontor, till ett värde som ej 
överstiger gränsen för momsbeskattning (enligt 
tullförordningen). Detta gäller inte import av 
transportmedel och/eller reservdelar därtill, samt 
(b) utländska personer som skickar postpaket 
enligt Interationella postunionens regler, till 
Ukraina samt mottagare av sådana paket..

Notera att utländska juridiska personer kan 
registreras som momsbetalare, endast om de 
bedriver verksamheten i Ukraina, genom en 
permanent etablering i landet.

 4  Defi nition av beskattningsbart 
belopp

På all inhemsk försäljning, grundas momsen på 
det kontrakterade värdet av varor och tjänster. 
Skulle normalt beskattningsbar leverans ske till 
närstående, icke momsregistrerad person, eller 
detta sker i annan form än kontanter, skall moms 
uttagas av leverantören baserat på marknadsvärdet 
av levererad vara eller tjänst.

 5 Momshantering
  (a) Transfereringє

Moms på inhemsk försäljning och importerade 
tjänster hanteras av Skattemyndigheten, 
medan moms på importerade varor hanteras av 
Tullmyndigheten.

Alla momskyldiga skall beräkna vilket belopp 
som skall betalas till Statsbudgeten, bl.a. genom 
nettning av ut- och ingående moms.

Införselmoms skall betalas av importören vid 
gränsövergången. Ett bolag som är momsskyldigt 
och som uppfyller vissa kriterier, kan genom 

utfärdande av en växel senarelägga betalningen 
av moms. Denna växel skall lösas inom en 30-
dagarspriod, eller inkluderas i momsskulden.

  (b) Momskredit

All ingående moms från inhemska inköp och 
import kan nettas mot utgående moms, förutsatta 
att denna ingående moms uppstod;

•  I samband med inköp av varor (inklusive import) 
avsedda för den verksamhet den skattskyldige 
bedriver.

•  I samband med uppförandet av byggnader eller 
förvärv av andra anläggningstillgångar (import 
inkluderat), avsedda för den skattskyldiges 
framtida verksamhet. Moms som baseras på 
utbetalningar för pågående anläggningar kan 
också inkluderas.

Moms som härrör från inköp (eller produktion) 
av varor och tjänster, vilka inte är avsedda för 
bolagets affärsverksamhet får inte nettas. Denna 
skall läggas till basvärdet och kan skrivas av enligt 
vanliga principer och därmed ingå i bolagets 
skatteberäkning. Om momsbeloppet delvis kan 
hänföras till bolagets affärsverksamhet, skall 
detta fördelas proportionerligt mellan ingående 
moms och avskrivningsunderlaget.

Om en momsbetalare köper varor eller tjänster, 
utan att dessa kan hänföras till verksmheten, får 
sådan moms inte nettas. Speciella regler gäller 
för t.ex. personbilar (företagsbilar).

  (a) Momsåterbetalning

Eftersom exportförsäljning nollskattas kan moms-
betalare som endast bedriver exportförsäljning, yrka 
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på återbetalning för sin ingående moms.
Men, även om sådan moms är återbetalningsbar, 
fi nns det mycket strikta krav för hur sådan 
återbetalning kan ske. Faktiskt är det så, att dessa 
krav gör återbetalning av moms mycker besvärlig 
att uppnå, eller försenar den åtminstone kraftigt. 
Det kan nämnas att vissa Ukrainska entreprenörer 
har skapat lösamma affärer på dessa svårigheter 
att få momsen återbetalad. Dessa affärsmän tar 
emellertid rejält betalt för sina tjänster, i form av 
en %-sats på återbetalat momsbelopp.

Lösningar som bygger på kommissionsförsäljning 
förekommer också. Detta bygger på ett trepartssystem, 
vilket skapar inhemsk försäljning. Detta är speciellt 
lämpligt för bolag som endast sysslar med export.

Det förekommer alltså speciella moms-fakturor, 
som är nödvändiga för momsdeklarationen.
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Den 1 Januari 2004 trädde nuvarande lag 
om ”Individbeskattning” i kraft. Oavsett 
ett betydande antal förändringar, ärver 

denna lag vissa huvudprinciper från tidigare 
lagstiftning. Bland dessa fi nns reglerna om 
skattetillhörighet.

Individer som är skatteregistrerade (fast bosatta) i 
Ukraina, beskattas för hela sin inkomst, oavsett var 
i världen denna uppstått. Icke skatteregistrerade 
beskattas endast för den inkomst man erhållit i 
Ukraina.

Det Ukrainska skattesystemet innehåller följande 
skatter och avgifter:

BESKATTNING AV FAST BOSATTA

 1. Skattehemvist

En i Ukraina skatteregistrerad, är en individ som 
stadigvarande är bosatt i Ukraina. Om individen 
har stadigvarande bostad i fl era länder, blir han/
hon kvalifi cerad som Ukrainsk skattemedborgare, 
om personen har starkare personliga eller 
ekonomiska band i Ukraina.

Om det inte kan bestämmas i vilket land individen 
har sina största intressen, eller om individen inte 
är stadigvarande bosatt i något land, blir han/hon 
betraktad som registrerad i Urkaina, om vistelsen 

INDIVIDBESKATTNING
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där är minst 183 dagar under ett skatteår. Ut- 
och inresedagar inkluderas. Dessutom, om 
skattehemvisten inte kan bestämmas enligt ovan, 
blir personen sedd som boende om han/hon är 
Ukrainsk medborgare.

  2. Skattesatser

Under perioden 2004-01-01 till och med 2006-
12-31 var skattesatsen 13%. Från och med 2007-
01-01 är denna 15%. Skattesatsen är s.k. rak.

I tillägg, daterat 2004-01-01 infördes 5% 
inkomstskatt på ränteinkomster som erhållits 
på deposition i bank. Detta gäller även 
bankcertifi kat.

Inkomster från spel och lotterier beskattas med 
den dubbla skattesatsen (från 2007-01-01 innebär 
detta 30%).

 3. Beskattningsbar inkomst

Stadigvarande bosatta beskattas för hela sin 
inkomst, oavsett var denna utbetalats, oavsett 
om denna erhållits i kontanter eller varor/
tjänster. Varor och tjänster skall väreras till sitt 
marknadsvärde.

Vissa inkomster, som en stadigvarande bosatt erhållit 
är undantagna från skatt. Bland dessa fi nns Statlig 
Pension och Socialförsäkringsstöd, periodiskt 
underhåll, gåvor från äkta makar, bostadsbidrag 
och andra ersättningar från den Ukrainska staten. 
Värdet av statsägda bostadsfastigheter som erhållits 
är också undantagna.

Skattelagen identifi erar vissa poster specifi kt, 
som ingående i bruttoinkomsten, såsom; gåvor, 
försäkringsersättningar och -premier, hyresintäkter, 
anställningsförmåner (hyra, fastighetsöverlåtelse, 
måltider, hemtjänst, omkostnadsbidrag, ekonomiskt 
stöd), skadeståndsersättning, efterskänkta skulder 
och skyldigheter, räntor och utdelningar samt arv.

 4.  Beskattning av utländska 
medborgare som är 
stadigvarande bosatta i Ukraina

Utländska medborgare som är skatteregistrerade 
i Ukraina, beskattas enligt samma regler som för 
Ukrainska medboprgare. Utländska medborgagre 
som är skatteregistrerade kan erhålla vissa 
anställningsförmåner, utan att dessa inkluderas 
i bruttoinkomsten. Detta omfattar bilkostnads-, 
rese- och boendebidrag, socialbidrag och statlig 
pension.

  (a) Taxering och betalning

Kvartalsvisa skatterapporter skall inlämnas 
av arbetsgivare eller motsvarande. I denna 
grupp ingår de som är skyldiga att innehålla 
och betala skatt till Statsbudgeten. Sådan 
skatterapport skall inlämnas senast 40 dagar 
efter kvartalsslut.

  (b)  Beskattning 
av icke-boende

Icke-boende beskattas endast för inkomster 
erhållna (utbetalad av Ukrainsk person eller 
intjänad i landet). 
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 I. Introduktion

Sedan Ukraina deklarerade sin självständighet 
i augusti 1991, har den Ukrainska 
regeringen kämpat för att etablera en 

lagstiftning som medger ett inträde i de globala 
handelssammanslutningarna. Som exempel kan 
nämnas att handelsrättsliga former fi nns beskrivna 
i de civil- och handelsrättsliga lagarna och lagen 
om ”Ekonomiska föreningar”. Avseende ”joint 
stock” hänvisas till lagen om ”Värdepapper och 
Börshandel”. Dessutom fi nns instruktioner och 
tolkningar utgivna av Finansministeriet.

Utländska investeringar styrs av ”Lagen om 
skyddet av utländska investeringar i Ukraina”, 
”Lagen om utländsk ekonomisk verksamhet i 
Ukraina”, ”Lagen om privatisering av Statsägd 
egendom”, Lagen om privatisering av mindre 
Statliga verksamheter”, ”Lagen om rekonstruktion 
av insolventa företag”, ”Lagen om säkrade 
transaktioner” samt ”Lagen om landrättigheter”. 
När det är fråga om privatiseringar måste 
dessutom instruktioner från SPF (”Statens 
Privatiseringsbyrå) analyseras. Andra lagar som 
påverkar utländska investeringar är Skattelagen, 
Valuta och import/export regler samt lagstiftning 
avseende imateriella rättigheter.

Det Ukrainska parlamentet har antagit alla 
nödvändiga lagar för ett WTO-inträde. Dessa 
dokument skall analyseras av arbetsgrupen för 
WTO-inträde, huruvida lagstiftningen uppnår 
WTO-standard. Därefter skall lagarna återgå till 
parlamentet för slutlig ratifi cering och utgöra en 
bas för Ukrainas WTO-ansökan. Lagstiftningen 

IMPORT-EXPORT
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avses liberalisera och underlätta import/export 
och därigenom främja handelsförbindelser med 
andra WTO-medlemmar.

Därför är det inte korrekt att säga att Ukrainas 
lagstiftning inte är tillräckligt funktionell. Det 
bör dock noteras, att vissa skrivningar i den 
Ukrainska lagstiftningen är tvetydiga, ibland 
motstridiga, medan vissa andra helt enkelt inte kan 
genomdrivas. Oavsett detta existerar ett pussellikt 
rättsystem, som med sina brister i funktionalitet, 
behöver denna genomgång. Som en inledning till 
den Urkainska handelsrätten, inleder vi med en 
översikt av regelverket för export och import.

  (A)  ”Lagen om Utländsk 
ekonomisk verksamhet”

Alla utländska personer (juridiska eller fysiska) 
kan bedriva olika former av verksamheter i 
Ukraina och göra fl era olika sorters investeringar. 
I regel klassas all verksamhet som involverar 
utländsk deltagande som ”Utländsk ekonomisk 
verksamhet” och behandlas därför enligt en 
särkild lagstiftning.

”Lagen om Utländsk ekonomisk verksamhet” 
(nr 0959 – 1991) är helt klart föråldrad. Oavsett 
detta är den tekniskt forsatt aktuell och bör därför 
översiktligt analyseras. Skriven under tiden innan 
hyperinfl ationen härjade i dåtidens Sovjetunionen, 
då Ukraina omfattades av rubeln, har många av 
dess antika lagar blivit justerade, antingen genom 
lagstiftning eller i praktisk tillämpning. Det som 
återstår avspeglar inte på något sätt de omfattande 
förändringar som skett i handelsrätten sedan 
Ukrainas självständighet.

Ursprunligen omfattade denna lag alla typer av 
”utländsk ekonomisk verksamhet”, inkl. import 

& export av varor, tjänster, kapital, forskning och 
utveckling, utbildning, fi nansiella transaktioner, 
värdepapper, imateriella rättigheter, utställningar, 
konferenser, anställning av utlänningar i Ukriana 
och en lång rad andra aktiviteter.

Oavsett denna något ”självpåtagna” och mycket 
vida omfattning, reglerar denna lag i huvudsak 
genomförandet av import- och exportaffärer.

Baserat på denna översikt, kan vi nu vidare 
beskriva samspelet och rättigheterna mellan 
Ukrainska bolag och utländska importörer.

  (B)  Kontrakt för Import 
och Export

Enligt ”Lagen om Utländsk ekonomisk 
verksamhet”, är den enskilt viktigaste regeln att 
ett gränsöverskridande avtal måste vara i skriftlig 
form. I instruktion (nr 75) utgiven av ”Ministeriet 
för utländska ekonomiska relationer och handel 
med Ukraina”, fi nns ett antal standardklausuler 
som skall inkluderas i ett gränsöverskridande 
affärsavtal, som exekveras i Ukraina.

Senare, i instruktion (nr 201 – 2001-09-06) utgiven 
av ”Ministeriet för Ekonomi och Integration i EU”, 
fi nns uppdateringar av dessa riktlinjer, som även ba-
seras på de internationella avtal där Ukraina är part.

Fram till slutet av oktober 1999, var ett av nyckel-
kraven för att ett Ukrainsk bolag skulle kunna teckna 
gränsöverskridande avtal, att bolaget tecknades med 
två namnteckningar. I ”Lagen om tillägg till Artikel 
6 om Utländsk ekonomisk verksamhet” (nr 1182-
XIV – 1999-10-21), togs detta krav bort.

Förutsatt att det inte fi nns ett licensieringskrav för 
transaktionen i fråga, krävs inga andra tillstånd 
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eller registreringar, för genomförandet av ett 
avtal. Det fi nns fl era undantag, bl.a. avseende 
byteshandel och motköpsaffärer, i stort sett alla 
kontrakt tecknade med statsägda företag (skall 
i vissa fall granskas av ett ministerium), vissa 
transktioner i utländsk valuta (de som kräver 
speciellt tillstånd från den Ukrainska riksbanken 
NBU) samt nyligen infört för investeringar som 
samägs med utländska bolag.

Idag kan varje Ukrainsk person (juridisk eller 
fysisk) ingå gränsöverskridande kontrakt utan 
speciella statliga tillstånd. Ukrainska fysiska 
personer måste dock registrera sin verksamhet som 
Entreprenörskap hos lokala myndigheterna, samt 
betala den av många avskydda inkomstskatten. 
Introduktionen av den förenklade beskattningen 
och en rak skattesats (fr.o.m. 2007-01-01 15%) 
har emellertid gjort att skatter erläggs mera 
regelmässigt.

Parter i ett gränsöverskridande avtal kan fritt välja 
om man önskar utländskt skiljedomsförfarande, 
eller genom förfarande i Ukraina, baserat på 
utländsk lag. Om perterna inte kan enas om detta, 
är det Ukrainsk lag som skall reglera avtalet. 
För kontrakt upprättade avseende förvärv av fast 
egendom på Ukrainsk mark, är det tvingande att 
enbart Ukrainsk lagstiftning skall tillämpas.

Formen av utländsk ekonomisk verksamhet 
bestäms av var den genomförs, om inte parterna 
avtalat om annat. Följaktligen, kan ett avtal som 
upprättas i ett annat land, inte ogiltigförklaras 
av Ukrainsk lag för icke-överenstämmelse med 
Ukrainska standardformuleringar. Men, ett 
sådant avtal måste stå i överenstämmelse med 
grundläggande Ukrainska lagar.

Å andra sidan, ett sådant avtal måste vara såväl 
formulerings- som innehållsmässigt korrekt, om 
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avtalet exekveras i Ukraina. Enligt Ukrainsk lag 
kan ett avtal annars, helt eler delvis förklaras 
ogiltig, om det står i strid med Ukrainsk lag eller 
de internationella avtal Ukraina ingått. Avtalet blir 
i så fall ogiltigt från och med då det exekeveras.
Ett avtal kan inte vara skrivet enbart på ett 
främmande språk, såsom Engelska.

  (C) Nya tillståndskrav

Den Ukrainska lagen (nr 1315-IV – 2003-
11-20) introducerade tillägg till Artikel 16 i 
”Lagen om utländsk ekonomisk verksamhet”, 
avseende tillstånd för vissa gränsöverskridande 
transaktioner. Dessa tillägg handlar om 
licensiering av importerade/exporterade varor, 
antingen enligt en automatisk tillståndsgivning 
eller en icke-automatisk sådan i vissa fall. 
Automatisk licensiering tillämpas för varor under 
en period, förutsatt att dessa varor inte är föremål 
för kvotering (kvantitativ eller annan). Tvärtom, 
gäller icke-automatisk licensiering för varor som 
är kvoterade uder en period.

Export från Ukraina är föremål för licensiering, 
om det råder en obalans på speciellt viktiga varor, 
inom den Ukrainska marknaden, eller för att 
skydda befolkningen, växter & djur, miljö, allmän 
moral, nationens hälsa, intelektuella tillgångar och 
statens säkerhet. Likaså krävs licensiering vid fall 
av: (i) speciella legala problem; (ii) en minskning i 
guld- och valutareserven; (iii) import av värdefulla 
metaller (frånsett metall för mynttillverkning); 
(iiii) skyddande av nationella varor, patent och 
varumärken samt upphovsrätt samt (v) uppfyllandet 
av internationella avtal Ukraina ingått.

Ministeriet har rätten att kvotera och att upprätta 
licensieringsregler för vissas varor, efter begäran 
av den centrala myndighet som är ansvarig för 

utformandet av ekonomiska styrmedel. Denna 
myndighet utfärdar själv licenserna. Enligt Artikel 
16, kan endast en typ av licens ges för varje typ 
av vara. I vissa fall kan denna myndighet begära 
granskning av de dokument, data och själva 
affärsavtalet som ligger till grund för en ansökan 
om licensiering.

Vid automatisk licensiering kan ansökan med 
styrkande handlingar lämnas till Tullmyndighet 
vilken arbetsdag som helst, innan tullklarering 
skall ske. Tullmyndigheten har sedan maximalt 
10 arbetsdagar för att utfärda licensen. Om varan 
faller utanför det automatiska förfarandet, gäller 
följande:

1.  tiden för mottagning/behandling av 
licensansökningar får ej överstiga 30 
arbetsdagar räknat från mottagandet, om 
dessa skall behandlas enskilt i den ordning de 
inkommit, men inte mera än 60 dagar räknat 
från sagda dag, om det handlar om parallella 
licensansökningar;

2.  en licens skall utfärdas, inom kvoteringens 
begränsningar, med angivande av för vilken 
period licensen utfärdats;

3.  om fastställda kvoter har överskridits vid 
ansökningstillfället, lämnas ansökan utan 
åtgärd. Den sökande skall informeras om detta, 
skriftligen senast inom 7 arbetsdagar, räknat 
från den dag då ansökan mottogs;

4.  ett beslut skall även baseras på tidigare lämande 
licenser, förutsatt att den sökande inte bryter 
mot konkurrenslagstiftningen.

När ansökan accepterats och licensavgiften betalats, 
utfärdas licensen till sökanden. Tullklarering sker 
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endast mot uppvisande av licens i original. En 
kopia av licensen bifogas till tulldeklarationen och 
ugör en av grunderna för att faktiskt föra varorna 
över den Ukrainska tullgränsen.

De regionala tullmyndigheterna erhåller 
månatligen information om utfärdade licenser 
för varor som omfattas av förfarandet. I sin 
tur informerar regionaltullmyndigheten den 
licensgivande myndigheten om volymen av 
exporterade/importerade varor.

Licensieringsförfarandet omfattar även 
bytesaffärer med varor som faller under 
licensieringstvång samt handel med lagringsmedia 
för laserbaserade system samt matriser och 
råmaterial för framställning av dessa media. 
Licensieringen omfattar dock inte export av 
varor en investerare erhållit i samband med avtal 
om utvinning av råvaror, om detta avtal specifi kt 
inte säger annat. Det gäller inte heller för vissa 
varor som har samband med militär produktion, 
atomenergi eller statshemligheter, enligt Artikel 20 
i ”Lagen  om utländsk ekonomisk verksamhet”.

Listan över produkter omfattade av licensiering-
enskrav, licensernas löptid och annan relevant in-
formation, liksom information om själva licensför-
farandet införs i offi ciella Ukrainska publikationer. 
Information lämnas även till berörd del av WTO 
(Världshandelsorganisationen), inom 60 dagar från 
det uppgifterna publicerats i Ukraina.

Om en kvot allokerats till länder och leverantörer, 
publiceras detta med information till andra länder 
som har intresse av dessa varor från Ukraina. 
Publiceringen måste ske senast samma dag som 
licensieringsförfarandet införs. På begäran av 
WTO-medlem måste information lämnas enligt 
följande:

1. beskrivning av ansökningsförfarandet;

2.  information om omfattningen på utfärdade 
licenser; antal, volym och värde samt eventuell 
tidsperiod;

3.  fördelningen av licenser mellan länder & 
leverantörer;

4.  samt statistiska data om den faktiska volymen 
och/eller värdet av berörda varor.

 2.  Diverse kompletterande 
lagstiftning

Brister i ”Lagen om utländsk ekonomisk verksanhet” 
har gjort det nödvändigt med kompletteringar, bl.a. för 
att skapa enhetliga rutiner för betalning av import- och 
exportaffärer. Speciella kompletterande instruktioner 
styr regleringen av speciella transaktioner som 
byteshandel och konsignationsavtal. Som man kan 
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förvänta fi nns det därför ett stort antal juridiska 
dokument som styr import- och exporttransaktioner. 
Bl.a.:

•  Resolution nr 1996, vilken listar de varor som 
faller under kvoter – Ministerkabinettet 2004-
12-24.

•  Resolution nr 136, vilken beskiver hur kontrollen 
av licensförfarandet skall ske – Nationalbanken 
1999-03-24 och 2003-02-12.

•  Resolution nr 1104, vilken styr hanteringen av 
växlar i samband med reglering av införselmoms 
– Ministerkabinettet 1997-10-01 och 2003-05-12

•  Order, vilken beskiver hur import-/exportavtal 
skall utformas – Ministeriet för Ekonomi och 
EU-integrering 2001-09-06, registrerad hos 
Justitieministeriet 2001-09-21, nr 833/6024.

Tillsammans formar dessa lagar och direktiv 
ett system , med vilket en som är fast bosatt 
i Ukraina, kan sälja och köpa vilken vara eller 
tjänst som önskas. I t.ex. en normal importaffär 
kan en person fast bosatt i Ukraina, konvertera 
Grivnia (UAH), den Ukrainska valutan, till 
vilken konvertibel valuta som helst. Det avtalade 
beloppet kan sedan överföras till säljaren, 
som betalning med hänvisning till ett avtal om 
Utländsk ekonomisk veksamhet (köp-/säljavtal 
avseende varor eller tjänster).

Notera att den Ukrainska lagstiftningen kräver 
att en gränsöverskridande affär måste fullföljas 
senast 90 dagar efter att betalning gjorts. Skulle 
denna 90-dagars regel överträdas blir den 
Ukrainske importören skyldig att för varje dag 
erlägga 0,3% av tullvärdet som böter. I speciella 
fall kan den Ukrainska Nationalbanken medge 

förlängd tid för fullgörandet. Detta kräver ett 
individuellt tillstånd från Nationalbanken.

Den kompletterande lagstiftningen moverkar 
missbruk, såsom prishöjningar för att skapa 
utrymme för mutor, eller prissänkningar i syfte 
att dumpa varor på främmande marknader. Ett 
exempel är instruktionen ”Regler för användning 
av jämförande priser”, vilken utfärdats av 
Ministeriet för Utrikeshandel (nr 506 – 1996-08-
08), som identifi erar indikativa priser på alla varor 
& tjänster som förekommer i utlandshandeln. 
Dessa jämförande priser baseras på aktuella 
internationella marknadspriser.

Den 2 oktober 1996 utfärdade Nationalbanken 
direktiv nr 254, vilket införde ett system där 
alla licensierade banker (godkända för import 
& export transaktioner) skulle garantera deras 
kunders fullföljande av de avtal som innehöll 
en klausul om förskottsbetalning. Dessa banker 
fann sig plötsligen vara 100%-igt skyldiga för 
det avtalade värdet, utifall förskottsbetalade 
varor inte levererades inom tidsgränsen. Följden 
blev att det inte tecknades några avtal med 
förskottsbetalning. Lyckligtvis annullerades detta 
direktiv och ersattes med nr 2 2007-01-10, varvid 
förskottsbetalningar på nytt var möjliga. Detta 
exempel visar på vikten av att söka rådgivning 
innan man genomför affärstransaktion i Ukraina.
Det sista steget i en importcykel är själva 
Tullklareringen, som sker enligt Resolution 
nr 390 ”Avseende import av vissa varor till 
Ukrainskt territorium”, daterad 2002-03-29, 
med ikraftträdande från 2004-01-01. Generellt 
medger den Ukrainska tullen införsel, endast 
efter att tulldeklaration, bevis på betalning av 
eventuell tullavgift och införselmoms (samt i 
förekommande fall acciss) har presenterats och 
accepterats.
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 1. Utgående transaktion

Eftersom fast bosatta bolag är 
beskattningsbara i Ukraina för hela 
sin inkomst, oavsett var i världen den 

genererats, och även kan bli beskattade i andra 
länder, blir en och samma inkomst potentiellt 
dubbelbeskattad.

För att undvika denna effekt använder Ukraina 
ett system med skatteutjämning i sina dubbelbe-
skattningsavtal. Enligt denna metod kan skatt be-
talad på inkomst intjänad i annat land minska den 

Ukrainska skatten på sådana inkomster. Detta 
gäller fast bosatta i Ukraina.

Däremot kan inte denna utlandsbaserade skatt 
användas för att minska skatten på inkomst 
som förvärvats i Ukraina, eller användas för 
senareläggning av skatt.

 2.  Inkommande transaktion och 
Dubbelbeskattnnigsavtal 

Ukraina har ett förvånansvärt omfattande nätverk 
av globala överenskommelser. F.n. fi nns dubbel-

BESKATTNING 
AV GRÄNS-ÖVERSKRIDANDE 
TRANSAKTIONER
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beskattningsavtal med 50-talet länder, däribland 
Sverige. Dessa avtal följer generellt OECD:s 
konvention för hantering av Inkomstskatt. Ukrai-
na ärvde f.ö. ett antal avtal tecknade under Sov-
jettiden.

TULLAVGIFTER

Tullavgifter påförs de fl esta varor som importeras 
till Ukraina och för vissa varor vid export från landet. 
Avgiften bestäms vanligen utifrån en värdering i 
enlighet med de Ukrainska Tulltarifferna.

Enligt nuvarande Tariffer inordnas varorna efter 
ett harmoniserat nummersystem, som liknar EU:
s harmoniserade tullklassifi cering. Tullavgifterna 
uppgår till mellan 2 och 50%. Vanligast mellen 5 
och 20%.

Den nya Tullförordningen godkändes och fi ck 
laga kraft 2004-01-01. Denna introducerade nya 
metoder för bestämmande av tullvärde samt hur 
man skulle fastställa ursprungsland för varor.

I det följande beskriver vi befi ntliga tullregler, 
såväl som förändringar i Tulllagstiftningen.

VÄRDERINGSREGLER 
FÖR FASTSTÄLLANDE AV 
TULLAVGIFTER

 1. Tidigare regler

Enligt tidigare regelverk var tullvärdet lika med 
det värde som faktiskt batalades för varan, eller 
det pris som fastställdes när godset passerade 
gränsen. Följande omkostnader skulle adderas, 
under förutsättning att dessa inte redan var 
inkluderade i priset:

•  Transportkostnader inkl. lastning samt försäkring 
fram till Ukrainskt Tullterritorium;

• Provisioner och mäklararvoden;

•  Licens- och andra avgifter för använding av 
immateriellta tillgångar, med direkt avseende 
på det importerade godset

Om det deklarerade värdet var felaktigt, eller om 
det var omöjligt att bedöma riktigheten, hade 
Tullmyndigheten rätten att bestämma värdet 
baserat på liknande varor, eller om sådana inte 
fanns, baserat på närmast motsvarande varor, 
med ursprung i exportlandet.

 2.  Nuvarande bestämmelser i 
Tullförordningen

Den nya Tullförordningen introducerade nya metoder 
för bestämmande av Tullvärde, vilka följer GATT/
WTO-standard. Generellt gäller att Tullvärdet är 
det värde som varorna har vid gränspassagen, som 
det deklarerats (av importören eller dess ombud), 
eller som det beräknats av Tullmyndigheten. I 
tillägg till denna allmänna defi nitionen, innehåller 
Tullförordningen även 6 specifi ka metoder för 
bestämmande av Tullvärdet, enligt följande:

Metod 1:  Enligt värdet i det affärsavtal, enligt 
vilket varorna importerades;

Metod 2:  Enligt värdet i ett annat avtal, 
innehållande identiska varor;

Metod 3:  Enligt värdet i ett annat avtal, 
innehållande motsvarande varor;

Metod 4: På basis av reducering av värdet;
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Metod 5: På basis av ökning av värdet samt

Metod 6: Reservmetoden (GATT)

Vid bestämmande av Tullvärdet vid export från 
Ukraina, tillämpas regler liknande den tidigare 
Tullförordningen (pkt 1 ovan).

ANDRA SKATTER

 1. Mervärdeskatt

  a. Import av varor

Vid varuimport baseras skatten på det värde som 
angivits i affärsavtalet, eller om detta värde är 
lägre än varornas Tullvärde, sker beskattning på 
basis av detta Tullvärde.

För alla importerade varor är Tullvärdet lika med 
vad som anges i den Ukrainska Tullförordningen, 
inklusive fraktkostnader; på-, av- och omlastning 
samt försäkring fram till Ukrainsk gräns;  ersättningar 
till mäklare och agenter i direkt samband med 
importen, ersättning för användandet av immateriella 
tillgångar, accis, importskatt samt andra avgifter och 
skatter inkluderade i priset för varan.

  b. Import av tjänster

Vid import av tjänster för användning i 
Urkaina, skall införselmomsen baseras på det 
avtalade värdet, enligt principen om omvänd 
skatteskyldighet. Detta beskrivs i momslagen: 
För tjänster som tillhandahållits av icke fast 
boende på Ukrainsk mark, skall basen för 
beskattning vara det avtalade värdet på tjänsten, 
med hänsyn till accis och andra skatter & avgifter, 
som inkluderas i priset, exklusive moms. Detta 
beräknade värde konverteras till UAH (Grivnya) 

enligt Nationalbankens offi ciella växelkurs vid 
slutet av den bankdag som infaller närmast före 
dagen för fullgörandet av avtalet (datum för 
Fullgörandeakten).

 2. Accis

Accis påförs på beskattningsbara varor som 
producerats i, eller importerats till, Ukraina och är 
inkluderade i priset för varan. Dessutom belastas 
exportvaror med en noll-procentig accis. Eftersom 
accis är en indirekt skatt, kan normalt den accis som 
erlagts vid export från Ukraina (avser varor som 
tillverkats i landet), återbetalas till exportören.

Accis påföres på alkohol & tobak, motorbränsle, 
motorfordon, öl samt juveler & smycken. Skatten 
påföres normalt när varan säljs på den inhemska 
marknaden eller innan den införs i landet.

 3. Tullavgifter

Enligt de Ukrainska Skatte- och Tullagstiftningarna, 
påföres tullavgifter för registrering av varor och andra 
artiklar lagrade inom tullkontrollerade områden, 
hos företag som lagerför varorna (tullnederlag). 
Tullavgifter tas också ut för för lagring av varor och 
andra artiklar, under kontroll i ett Tullager, i de fall 
denna lagring inte är obligatorisk.

Från och med 2006-01-01 är tullsatserna fastställda, 
genom Resolution nr 93 – Ministerkabinettet 
(2002-01-18).
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Enligt Ukrainsk arbetslagstiftning katego-
riseras personer boende i landet i två (2) 
olika sorters anställningsförhållande: (1) 

Arbetskraftsavtal vilka regleras av den ”Ukrainska 
Arbetslagstiftningen”; samt (2) Underleverantörs-
avtal vilka regleras av den Ukrainska Civilrätten. 
Dessa underleverantörsavtal omfattar personer som 
anlitas för t.ex. ett internt byggnadsprojekt, vilket 
inte är den normala verksamheten i företaget.

Den första gruppen delas sedan upp i tre (3) olika ty-
per av anställningsavtal: (a) tillsvidareanställning, (b) 
tidsbegränsad anställning och (c) projektanställning.

Vid inledningen av en anställning, anlitas personen 
baserat på ett anställningsavtal och kan ha en 
provanställning under en period inte överstigande 
tre eller en månad, beroende på klassifi ceringen 
av den anställde, enligt Ukrainsk lag.

Anställda i Ukraina är berättigade till sociala för-
måner och en minsta månadslön om UAH 420 (fr.

o.m. 1 juli 2007). Fr.o.m. den 1 december 2007 
ökas denna till UAH 460. Den avtalade arbetsti-
den är maximalt 40 timmar/vecka. Överskjutande 
tid skall ersättas som övertid, även vid tillfällig an-
ställning. Beroende på den faktiska anställnings-
tiden är den anställde berättigad till semester och 
sjukledighet (minimum 24 kalenderdagar, bero-
ende på anställningstid, arbetsmiljö och position) 
samt regelmässig löneutbetalning två ggr/månad.

Enligt nuvarande sociallagstiftning, skall följande 
sociala avgifter betalas (av arbetsgivaren utöver 
lönen), baserat på den lön som är föremål för 
personlig inkomstskatt:

Statliga Pensionsfonden      33,2%
Socialförsäkringsfonden 
(tillfällig arbetsoförmåga)      1,5%
Socialförsäkringsfonden 
(arbetslöshetsersättning)      1,3%
Socialförsäkringsfonden 
(arbetsolycksfallsersättning)      0,66 – 13,6%

ARBETSLAGSTIFTNING
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Arbetsolycksfallsdelen varierar kraftigt, beroende 
på vilken typ av verksamhet arbetsgivaren bedriver 
och hur denna riskklassifi cerats.

Det förekommer gränsvärden, vilka kan komplicera 
beräkningen, genom att högre belopp inte belastas 
fullt ut.

Flera arbetsgivare, såsom helägda utländska dot-
terbolag, ”joint ventures” och även representa-
tionskontor, tillämpar gärna ”Arbetskraftsavtal”, 
eftersom dessa ger vissa öppningar för villkor ut-
över vad som anges i Arbetslagstiftningen. Detta 
kan omfatta anställningsperiod och parternas rät-
tigheter och skyldigheter. Att teckna avtal som 
begränsar den anställdes rättigheter är vanskligt, 
men fi nns i praxis. Dessa kan ogiltigförklaras av 
domstol. Som exempel kan nämnas att lage stipu-
lerar två löneutbetalningar per månad. Som regel 
träffas lokal överenskommelse om att begränsa 
detta till en gång.

Det är viktigt att poängtera att alla arbetsgivare är 
skyldiga att föra s.k. Arbetsbok för samtliga sina 
heltidsanställda (ej deltidsanställda samt anställda 
på Underleverantörsavtal). Regeln omfattar även 
säsongsanställda och tillfälligt anställda. Denna 
Arbetsbok innehåller information om vilken typ 
av arbete man utfört, belöningar och anställnings-
tid, samt anledningen till att en person lämnar sin 
anställning. I grunden utgör arbetsboken en ga-
ranti och bestämmer individens sociala rättigheter, 
såsom pension etc.

I motsats till anställninsgavtal avser underleve-
rantörsavtal vanligen  rekrytering till en specifi k 
uppgift, på personens egen risk. (jämfr free-lance 
arbete). Som i andra länder, är underleverantören 
relativt självständig i sitt utförande av tjänsten och 
erhåller normalt betalning när arbetet slutförts. Det 

böra noteras att underleverantören inte åtnjuter de 
sociala förmånerna och att han själv är ansvarig 
för erläggandet av inkomstskatt.

ARBETSTILLSTÅND 
FÖR UTLÄNNINGAR

Enligt Ukrainsk lag måste alla utlänningar 
som arbetar i landet ansöka om Arbetstillstånd. 
Detta krav gäller speciellt i de fall då utländska 
medborgare sänds till Ukraina för att arbeta (med 
anställningskontrakt) för en Ukrainaregistrerad 
arbetsgivare. Ansökan skall åtföljas av ett antal 
dokument, såsom anställningsavtal.

Ett undantag gäller för utländska medborgare som 
anställs av ett representationskontor samt utländ-
ska medborgare som är registrerade som Privat 
Entreprenör, i enlighet med Ukrainsk lagstiftning. 
Dessa behöver inte ansöka om arbetstillstånd.

Det utmäts böter i det fall anställd saknar arbetstill-
stånd. Dessa böter kan belasta den anställde och ar-
betsgivaren, till ett värde motvarande 10-20 lägsta 
månadslöner. Böter utfärdas av den lokala polisen. 
Dessutom, kan Arbetskraftsmyndigheten bötfälla 
bolag som anställer utlänningar utan arbetstillstånd.

Statens Arbetskraftscenter (under Ministeriet för 
Arbetskraft) kan utfärda arbetstillstånd. Generella 
arbetstillstånd utfärdas inte, utan en utlänning erhål-
ler tillstånd att arbeta i en specifi k position i ett spe-
cifi kt företag. Arbetstillstånd måste registreras hos 
den regionala Arbetskraftsmyndigheten. Utländsk 
medborgare kan ej erhålla dubbla arbetstillstånd.

Arbetstillstånd är giltiga i upp till ett år, men kan 
förlängas om man ansöker minst en månad innan 
tillståndet upphör. Denna förlängning medgives 
av Arbetskraftscentrat.
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Allt sedan 1991 har utläninningar 
rutinmässigt förvärvat alla slags fastigheter. 
Vissa förvärvade stora kommunala 

våningar för personlig användning, medan andra 
dessutom konverterade dessa för kontorsändamål. 
Andra förvärvade friliggande byggnader och 
har dessutom erhållit den eftertraktade rätten till 
permanent markrättighet, under dessa fastigheter. 
Med andra ord, nådde fastighetsmarknaden i Kiev 
sin topp för länge sedan.

Under åren 1991 – 1996, existerade endast tre bostads- 
och affärsfastigheter med västerländsk standard; 
Maculan, Regina Center och Kiev-Donbass. 
Samtliga dessa tog närmast utpressningsmässiga 
hyror på mellan 65 och 85 USD/m2 och månad och 

utnyttjade sin närmast monopolistiska position till 
att kontraktera multinationella bolag i upp till 5 år.

En sak som har förblivit oförändrad i den 
föränderliga Ukrainska fstighetsmarknaden, är den 
lagstiftning som uttryckligen tillåter utlänningar 
att förvärva fastigheter (ej mark).

KONTROLL AV ÄGANDERÄTTEN

Vid alla förvärv (köp eller hyra) av fastigheter, 
förekommer frekvent frågeställningar om vem som 
är registrerad ägare. Detta skapar ofta förvirring 
och brist på tillit. Orsaken är enkel: olaliga 
transaktioner förekommer i stort antal och för att 
det skall vara möjligt att utföra en försäljning (eller 

AFFÄRS- & 
BOSTADSFASTIGHETER
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hyresavtal) med Notariatet inblandat, måste dessa 
frågetecken beträffande ägande och överföring av 
äganderätten klaras grundligt.

I det förgångna har lättlurade bolag gjort 
stora förluster, efter att ha gjort betydande 
förkottsbetalningar på hyra/lease (upp till 6 
månaders hyra) till falska uthyrare, för att fi nna 
att fastigheten i fråga, faktiskt tillhörde någon 
tredje part. Andra fall handlade om avbrytande av 
falska hyreskontrakt (ofta efter att leasetagaren 
gjort omfattande reparationsarbeten på egen 
bekostnad). Regressförfarande hade givetvis 
ringa, eller ingen alls, effekt på kostnaderna 
för att fi nna alternativa lokaler för kontor och 
avbrottsförluster etc.

För att undvika de olika fallgroparna, måste varje 
köpare eller leasetagare insistera på en nogrann 
genomgång av bakgrundsdokument, som är slutliga 
bevis på äganderätten. Dessa dokument är:

1.  Köp-säljavtal, gåvoavtal eller privatiserings-
certifi kat gällande fastigheten

2.  Tekniskt certifkat från stadens ”Tekniska re-
gister” och

3.  Certifi kat utgivet av den primäre Notarius Pu-
blicus, som bekräftar att fastigheten inte är 
lämnad som säkerhet eller belastad på annat 
sätt (pantsättning eller att egendomen är be-
slagtagen).

Andra dokument kan vara nödvändiga, såsom 
avsägelse av äganderätten, till barn etc. I de 
fall den påstådde ägaren är en juridisk person, 
måste säljarens stiftelsedokument kontrolleras. 
Om ägaren är en fysisk person måste dennes 
personliga pass verifi eras.

Vissa ursäkter, som att man har förlorat vissa 
viktiga dokument, eller att ett original inte är 
tillgängligt vid ett visst tillfälle, är indikationer 
på potentiella problem. Motsatt vad man kan tro, 
förvaras äganderättshandlingar i god ordning 
någonstans i stadens arkiv. Som ett exempel 
kan nämnas, att man lyckadts spåra fullständig 
dokumentation så långt tillbaka som 1944, enligt 
vilken man gav markrättigheter till en Sovjetisk 
armégeneral, vars barn sedan ville sälja till en 
utländsk investerare, innan de skulle emigrera.
Alla dessa dokument skall vara försedda med 
vederbörliga stämplar (stämplarna måste 
verifi eras) från ansvariga statliga myndighter 
och vara insamlade inom 3 månader från dess 
de presenterades för analys. Baserat på dessa 
dokument, avges ett beslut som bekräftar eller 
tillbakavisar äganderätten till en fastighet.

KÖP AV BYGGNADER

En äganderättsundersökning är emellertid 
endast en del av de överväganden som omger ett 
fastighetsförvärv. Kompletterande lagstiftning 
avseende valutareglering och beskattning kan 
också spela en viktig roll i beslutet om hur 
man skall lägga upp fastighetstransaktioner och 
därigenom säkerställa ett långvarigt innehav och 
ett lugnt liv på egendomen.

Enligt Artikel 657 i den Ukrainska civilrätten, 
skall fastighetstransaktioner föreläggas för 
offi ciell notarisering. Detta skall ske skriftligen 
och införas i statliga register. Alternativt, tillåter 
”Lagen om börshandel” vissa handlare att 
genomföra sälj-köpavtal avseende fastigheter.

Historiskt hade köpare betydande svårigheter med 
de statsägda notariaten och, eftersom det fanns 
alternativ gjordes 99% av alla fastighetsaffärer 
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upp genom börshandel. Sedan dess har Ukraina 
introducerat ett system med privata notariat, 
vilket fungerat med olika grad av framgång. För 
närvarande kan dessa sälj-köpavtal genomföras, 
antingen med statlig eller privat notarius publicus.

  a.  Statsägda Notarius 
Publicus

Avseende fastigheter, representeras den Ukrainska 
regeringen av ett antal olika institutioner och 
myndigheter, så som Notarius Publicus (statlig eller 
privat), ortens ”Byrå för tekniska register” samt den 
lokala ZHEK (Kommitten för Bostadsexploatering). 
Dessa institutioner skall intyga en Ukrainsk säljares 
ägande- och nyttjanderätt avseende all egendom.

Statens offentliga notarier är oftast statstjänstemän, 
och använder sin egen standard för genomförande 
av de fl esta transaktioner. I sitt standardutförande 
innehåller den 2-sidiga notariatsblanketten för 
egendomsförsäljning endast den mest fundamen-
tära informationen, såsom egendomens och par-
ternas adress samt namnteckningar och notariens 
stämplar och sigill. Övriga villkor, såsom garantier 
etc, som förhandlats fram, betraktas av notarien 
som icke relevant i sammanhanget.

I syfte att uppmuntra säljare och köpare att 
ange det verkliga avtalade priset, i stället för en 
bråkdel därav, vilket var den vanliga metoden för 
att undvika fastighetsskatt, sänkte Staten år 2000 
avgiften för notarisering av kontrakt avseende 
fast egendom, från 5% till 1% av transaktionens 
värde (det totala beloppet i kontraktet).

b. Privat Notarius Publicus

Den Ukrainska lagstiftningen tillåter generöst 
förekomsten av privata notarier. Efter licensiering 

har dessa samma befogenheter som statens 
notarier, men kan arbeta med betydligt mindre 
byråkrati. Enligt lagen är får inte de privata 
notarierna ta ut lägre avgifter än vad de statliga 
gör. Trots att de privata kan ta’ ut högre avigter, 
sker inte detta på grund av en intensiv konkurrens 
mellan privata notarier nu för tiden.

Oavsett notarisering, måste efterföljande registrering 
ske hos ortens ”Byrå för tekniska register”, (där man 
registrerar den nye ägarens identitet), samt ZHEK 
(Kommitten för Bostadsexploatering).
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Som en utgångspunkt är Ukrainsk mark 
antingen statsägd eller redan överförd till 
privata händer. Denna tydliga skillnad är 

av största vikt, eftersom ingen investerare med 
vett och sans, önskar arbeta med en statsbyråkrati, 
speciellt inte den in Ukraina.

Att få tillträde till statsägd mark för byggnation, 
oavsett genom lease eller auktionsförfarande, 
kräver mycket tid och pengar. Dessutom, utländska 
investerare utsätts för speciella svårigheter, 
vilket tvingar fram kreativa juridiska lösningar. 
Men, staten äger merparten av marken i de bästa 
lägena..... Så, vad skall en stackars investerare 
göra – utländsk eller Ukrainsk?

EN INVESTERARES DRÖM

Drömmen är att förvärva permanent och gratis 
nyttjanderätt till ett juridiskt defi nierat landområde, 
vilket allokerats för specielld användning, 
överensstämmande med investerarens behov och 
specifi kationer. T.ex. bostadsbyggnation/kontor, 
höghus eller två-vånings restaurang.
I teorin, fi nns det ett sådant markområde till salu 
på den privata marknaden i Ukraina, men att 
hitta och faktiskt köpa detta i t.ex. Kiev förblir 
en dröm. Även om en köpare hittar ett passande 
markområde på en eftertraktad plats, blir det 
med stor sannolikhet nödvändigt att ändra den 
ursprungliga särskilda användingsbeteckningen 

ATT FÖRVÄRVA 
MARK-RÄTTIGHETER
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(se nedan) för att överensstämma med köparens 
affärsverksamhet.

Nästa alternativ, nämligen att ingå ett leaseavtal 
med Stadens förvaltning, är väldigt riskfyllt. 
Stadsförvaltningen har under senare tid anullerat 
ett antal sådana kontrakt, totalt ensidigt. Detta 
ställer naturligtvis dessa hyresavtal och dess svaga 
juridiska status i skarpt strålkastarljus, speciellt 
med hänsyn till dagens fastighets-boom. Därför 
är det bästa alternativet, att köpa önskad mark av 
Staten, på en av de många markauktionerna.

REGISTRERING FÖR SPECIELLT 
ANVÄNDNING

Enligthet gällande lagstiftning, kan markområden 
hyras (på lång eller kort sikt) eller förvärvas. 
Olyckligtvis kan numera permanent nyttjanderätt 
endast beviljas ideella organisationer (t.ex. han
dikapporganisationer), statliga och kommunala 
verksamheter, samt de personer som redan äger 
färdiställda byggnader på marken i fråga. Dessa 
senare är nu tillåtna att köpa marken de brukat, 
under ofta lång tid, till nya och i sammanhanget 
skandalöst höga priser.

Oavsett användning, enligt Artikel 19-20 i 
Marklagen skall all mark klassas som avsedd för 
viss användning. Avvikelse från denna registrering 
kan resultera i upphörande av nyttjanderätten 
och/eller anullering av hyresavtalet (ref. 
Marklagen, artikel 141-143). Dessutom, fi nns 
risk för administrativa böter på mellan 3 och 25 
månadslöner.

Om en person som har landrättigheter, avser sälja 
dessa till ett annat bolag, måste den ursprungliga 
användningen bibehållas. Skulle den nye ägaren 
bedriva annan verksamhet, måste registreringen 

ändras i enlighet med detta. Denna process kan 
vara lika lång och mödosam som den ursprungliga 
registreringen. Detta är en verklighet, oavsett om 
marken i fråga är i statens eller privat ägo.

I enlighet med ”Lagen om Markvärdering – 
2003-12-11) måste all försäljning av stats- eller 
kommunägd mark genomgå en ”värderings”-
process. Enligt Artikel 127 i Marklagen, skall all 
markförsäljning (till juridisk eller fysisk person) 
ske på konkurrensmässiga villkor (t.ex. auktion), 
förutom i de fall då det gäller utköp av mark 
med färdigställda byggnader. Tyvärr beklagar sig 
erfarna markexploatörer ständigt över att de mest 
eftertraktade markområdena aldrig kommer ut på 
sagda autioner.

UTLÄNDSKA MEDBORGARE OCH 
ANDRA ICKE FAST BOSATTA

Utländska investerare, utan politiska kontakter kan 
inte, direkt från Staten förvärva mark, eftersom 
detta förutsätter klartecken från Ministerkabinettet, 
tillsammans med godkännande från Parlamentet.
På det lokala planet, kräven en sådan transaktion 
klartecken från Kommunförvaltningen och 
godkännande från Ministerkabinettet. För 
att verkligen försvåra en icke-fast boendes 
möjligheter till markförvärv, fi nns det inga som 
helst instruktioner för hur lång tid det får ta att 
behandla dessa tillståndsfrågor.

I de fall en investerare väljer de jämförelsevis 
enklare alternativen, att ingå ett hyresavtal 
eller förvärva på auktion, har markbyråkraterna 
en ”acceptera-eller försvinn” attityd. Inga 
meningsfulla förhandlingar om speciella villkor 
förekommer, oavsett om det bygger på oacceptabelt 
kort hyrestid eller till näst intill utpressningspriser. 
Som sagts, staten innehar all eftertraktad mark, 
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värför förhandlingsstyrkan sannerligen ligger hos 
dess underbetalda tjänstemän.

Bortsett från dessa realiteter, säger Sektion 
1, Artikel 82 i Marklagen, att juridisk person 
(grundad av Ukrainsk medborgare eller annat 
Ukrainskt bolag) kan förvärva mark för sitt 
affärsbehov om:

1.  marken förvärvas på basis av köpekontrakt, 
gåva, byte eller annat civilrättsligt avtal;

2. marken tillförs grundarens aktiekapital;

3. marken ärvs, eller

4.  marken förvärvas, baserat på annan grund 
identifi erad i lagstiftningen

Sektion 2,  Artikel 82 i Marklagen, tillåter 
uttryckligen utländsk juridisk person att förvärva 
rätten (äganderätten) till mark som inte är avsedd 
för jordbruk:

1.  inom befolkade områden, om man förvärvar 
befi ntlig fast egendom därpå och om syftet är 
att uppföra byggnader, vilka har samband med 
affärsverksamhet i Ukraina:

2.  utanför befolkade områden, om man förvärvar 
befi ntlig fast egendom på sådan mark.

I sektion 3 i Marklagen, uttrycks det att joint-
ventures med deltagande av utlländsk juridisk 
eller fysisk person, kan färvärva rätten till icke-
jordbruksmark, i de fall som identifi eras i Sektion 
1 och 2, Artikel 82 i Marklagen (se ovan) och enligt 
vad Marklagen säger avseende utländska bolag.

Baserat på detta, är det troligt att många utländska 
företag inte direkt kan förvärva marken, utan 
att först köpa byggnader etc på denna mark. 
Emellertid, är det möjligt att indirekt förvärva 

mark, genom att färvärva ägande i det bolag som 
är markägare.

MARKSKATT

Det påförs markskatt på alla ägare och brukare 
av mark. Skattesatsen varierar beroende på 
användning och lokalisering. Om det fi nns ett 
värde kopplat till marken, beräknas skatten som 
1% av detta värde. I övrigt, varierar markskatten 
från UAH 4:65/m2 (i orter med <200 innvånare) 
till UAH 65:10/mr (i större städer med >1 miljon 
innvånare). För regionhuvudstäder varierar zoon-
koeffecienten mellan 1,2 och 3.

SLUTSATS

Med hänsyn till den rika förekomsten av privatägd 
mark (t.ex. i Kiev), kan utländska investerare enkelt 
köpa eller hyra i stort sett vilken mark som helst, 
förutsatt man är villig att betala astronomiska priser. 
Granskning av äganderättshandlingar, upprätta sälj-
köpavtal och registrera egendomen, är de nödvän-
diga teknikaliteter som följer allt ägarbyte av fast 
egendom. I motsats till gamla tider, är denna proce-
dur numera rutinmässig och enkel att genomföra.
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Transaktioner i utländsk valuta kontrolleras 
av den Statliga valutakontrollen. En vik-
tig del i denna handlar om boendeform. 

Det råder strängare regler för fast boende än för 
icke-fast boende. Enligt dessa regler, defi nieras 
en fast boende i Ukraina som:

•  en fysisk peson, utländsk medborgare inklude-
rad, som permanent vistas i Ukraina. Inkludera-
de är de som temporärt vistas utanför Ukraina;

•  Juridisk person, fi lial eller annan integrerad del 
därav, som är lokaliserad och utför affärsverk-
samhet på Ukrainsk mark:

•  Ukrainsk diplomatisk eller konsulär enhet, han-
delskontor och andra regeringsorgan i utlandet, 
vilken åtnjuter diplomatiska privilegier och dip-
lomatisk immunitet;

•  Filial och annan integrerad underavdelning av 
ett Ukrainskt företag eller organisation, med re-
presentation i utlandet, om denna underavdel-
ning endast har en representativ funktion och 
inte bedriver självständiga affärer.

Varje annan person eller underavdelning, som 
inte är boende i Ukraina, behandlas som icke-bo-
ende i samband med valutaregler. De grundläg-
gande valutareglerna är följande:

•  Mellan Ukrainska personer får endast lokal va-
luta användas;

•  Mellan Ukrainska och utländska personer, in-
volverade i utlandstransaktioner (handel och 
investeringar), är det endast utländs valuta som 
tillåts, genom auktoriserade banker;

VALUTAREGLERINGEN
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•  Infl ytande utländsk valuta, från utländska kunder, 
måste krediteras konto i lokal bank senast inom 
90 dagar, från det varan/tjänsten exporterades 
(tullklarerades). Brott mot detta renderar ett 
Ukrainskt bolag skyldighet att erlägga 0,3% av 
dej ej mottagna beloppet, per dag.

Andra transaktioner i lokal eller främmande 
valuta kräver Nationalbankens (National Bank 
of Ukraine – NBU) licens. I praktiken, måste 
Ukrainsk person också erhålla individuell licens 
för att göra investeringar i utlandet, öppna 
konto i utländsk bank eller ge och uppta lån i 
utländsk valuta. Om en av parterna har erhållit 
ifrågavarande licens anses även den andra 
omfattas av licensen.

En NBU-licens utfärdas för en specifi k period och för 
ett specifi kt belopp. Processen för att erhålla licens 
är ganska besvärlig och kräver särskilda dokument, 
vilka skall tillställas NBU för godkännande. 
Normalt kan en licens erhållas inom 4-6 veckor, 
räknat från den dag då ansökan inkom till NBU och 
registrerades där, om inte Nationalbanken fi nner 
grund till att avvisa ansökan.

NBU fastställer dagligen växelkursen på UAH i 
relation till andra valutor. Auktoriserade banker 
kan sätta avvikande växelkurser när dessa 
genomför en valutatransaktion men, bankernas 
växelkurser avviker vanligen inte speciellt från 
de som satts av NBU.

I praktiken, måste alla Ukrainska personer 
utföra valutatransaktioner genom en licensierad 
Ukrainsk- registrerad bank. Fast boende får 
köpa främmande valuta, från dessa banker för 
affärsändamål, vilket ändamål måste anges vid 
köpet. Valuta för att fulllfölja ett importkontrakt 
omfattas av denna regel.

Löner som utbetalas i Ukraina får endast betalas 
i lokal valuta. Ukrainare är förbjudna att öppna 
och hålla utländska bankkonton, utan individuellt 
tillstånd från NBU. Likaså kan de inte heller 
genomföra en investering i utlandet, inklusive köp 
av värdepapper från ick-boende, utan liknande 
tillstång från NBU.

Alla bosatta i Ukraina måste:

-  deklarera sitt innehav av valuta och tillgångar 
utanför landet;

-  deklarera hela sin inkomst oavsett var den in-
tjänats;

-  avge månatliga rapporter över sina valutatrans-
aktioner till en regional NBU-fi lial och skatte-
myndighetens lokalavdelning.

Person som bryter mot dessa instruktioner bötfälls 
av NBU, vilken också bestämmer straffets storlek.

Slutligen, för att ett Ukrainskt företag skall kunna 
utföra betalning till ett icke Ukrainskt företag, som 
tillhandahåller service, överföring av immateriella 
tillgångar, enligt ett gräansöverskridande avtal, till 
ett värde överstigande EUR 100,000, måste det 
utföras en s.k. ”Prisgranskning” av ” Ukrainska 
statens Center för Information och bevakning av 
externa marknader”.
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Ien ambition att tillfredsställa de behov som 
multinationella företag har, har världens 
ledande nationer tecknat bi- och mutlilaterala 

skiljedomsavtal.  Sådana avtal skapar grunden för 
skiljedomsförfarande på det lokala planet.

På samma sätt har Ukraina etablerat ett forum för in-
ternationella dispyter – ”The Chamber of commer-
ce and Industry”, vars regler baseras på Ukrainsk 
lag – bl.a. ”Lagen om Internationellt Skiljenämnds-
förfarande”. Denna lag är baserad på principerna 
i ”UNCITRAL”. Dessutom, Ukraina stödjer New 
York konventionen avseende identifi ering och ge-
nomförande av Främmande Skiljedomsförfaranden 
från 1958, samt den europeiska Konventionen avse-
ende Skiljedomsförfarande från 1961.

Totalt sett följer det Ukrainska, såväl inhemska 
som utländska skiljedomsförfarander internati-
nella standards. Som i andra länder har parterna 
frihet att välja antingen inhemsk eller intenatio-
nellt skiljedomsförfarande i valfritt land. Det slut-

liga utslaget kan ske i Ukraina enligt New York 
konventionen, förutsatta att alla involverade par-
ters länder har undertecknat denna Konvention.

Enligt Ukrainsk lag, kan utländska investerare 
inge sina ärenden till (1) antingen den Ukrainska 
Nationella Skiljedomstolen, eller (2) till någon 
internationell skiljedomstribunal. Denna senare 
kan indelas i två kategorier; (a) skiljedomsför-
farande i Kiev på den Ukrainska Handelskam-
maren, eller (b) skiljedomsförfarande i ett tredje 
land, t.ex. Sverige, Storbritannien eller USA.

Från och med 2002-01-15 har utländska 
investerare ännu en möjlighet att lösa sina 
tvister med sina Ukrainska motparter, i och med 
stiftanden av ”Lagen nr 286-III om Bekräftandet 
och genomdrivandet av utländska domstolsbeslut, 
i Ukraina”, daterad 2002-11-29. Denna lag är 
designad för att lösa de äldre fall, där en utländsk 
investerare tvingades genomgå en lånvarig 
process för att få utländsk dom i sin favör, för att 
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sedan enbart kunna konstatera att denna inte gick 
attt genomdriva i Ukraina.

Denna lag följer i stort sett alla utländska domar, 
inom civil-, arbets- och familjerätt och även vissa 
kriminalfall som har kopplingar till konfi skering 
av egendom, samt skadestånd till brottsoffer. 
Lagen gäller även i fall av utländsk skiljedom 
samt utslag i andra utländska regeringsorgan, 
vilka har befogenheter att bedöma och avgöra 
civil-, arbets- och familjetvister.

Lagen gäller endat om utslaget har vunnit laga kraft, 
och skall genomdrivas på Ukrainsk mark, i enlighet 
med de internationella avtal Ukraina undertecknat. 
Däremot, ett utslag i utländsk domstol, i ett land 
som inte har avtal med Ukraina kan ej genomdrivas 
enligt denna lag. Detta kan endast ske efter en 
speciell procedur enligt Ukrainsk lag.

Det är viktigt att notera, att utländska investerare, 
samt Ukrainska personer (såsom joint-ventures 
och helägda utländska dotterbolag) har rätten att 
hänskjuta tvister med andra Ukrainska personer 
till internationella handelsdomstolar. Det är så, att 
om inte affärsavtalet uttryckligen säger var tvisten 
skall lösas (t.ex. Ukrainska handelskammaren), så 
är det nationell Handelsdomstol som fäller utslag.

”Högsta Ukrainska Handelsdomstolen” är den sista 
instansen för att bilägga ekonomiska tvister. Denna 
domstol ganskar de lägre instansernas domar och 
kontrollerar även deras verksamhet, samt är ansvarig 
för att utse kandidater till domarposterna samt för-
bättra kvalifi kationerna Handelsdomstolarna bl.a.

Ukrainska domstolar har i allt högre utsträckning 
fällt utslag som betraktas som rättvisa och som står 
i överenstämmelse med internationell lagstiftning. 
Som ett resultat har de Ukrainska domstolarna 

även blivit mera transparenta och rättvisa i sina 
domar avseende inhemska tvister och tolkandet 
av tvisteklausuler i utländska affärsavtal.
 
KÄLLSKATT avseende utbetalningar 
till Svenskt närstående bolag – %

Detta baseras på konventionen mellan Ukraina 
och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning, 
daterad den 15 augusti 1995, med ikraftträdande 4 
juni 1996.

• Utdelningar
 - Mindre ägarandel 5 
 - Övriga fall 10
 - Majoritetsägande 20-25
• Ränta 10
• Royalty 10

Vi vill påpeka att det ofta förekommer stora skillnader 
mellan den Ukrainska lagens formuleringar och dess 
tillämpning samt att lagstiftingen ändras frekvent. 
Därför, kan ingen del av denna skrift betraktas 
som juridisk rådgivning i dess fulla omfattning. 
Vi rekommenderar alla att söka proffessionell 
rådgivning, från lokal expertis, innan man inleder 
affärer i Ukraina. Vidare rekommenderar vi att man 
alltid söker uppdaterad och aktuell information, 
innan man genomför en transaktion.

Omarbetad från originalutgåvan 
av Olof Josefsson, LEOConsult. 

Kiev augusti 2007, i samarbete med 
Adokatbyrån Frishberg & Partners, 

Kiev som har producerat originalutgåvan.

Med reservation för mellanvarande förändringar, 
i lagstiftningen och dess tillämpning.

Utgåva 1, den oktober 2007





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


