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1. Податок на прибуток підприємств 
 
1.1. Оновлено форму Декларації з податку на прибуток 

підприємств 
Декларацію за оновленою формою (з урахуванням змін внесених 

Наказом № 58 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
28 лютого 2022 року за № 265/37601) платники податків мають подавати, 
починаючи зі звітного періоду – півріччя 2022 року. 

В реєстрі форм електронних документiв зазначено, що нижче наведені 
форми приймаються приймається з 01.07.2022: 
J0100122 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 
J0100522 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 
(виробника сільськогосподарської продукції) 
J0100922 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для 
інститутів спільного інвестування) 
F0100722 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для 
інститутів спільного інвестування) 

15 березня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів 
України від 10 лютого 2022 року № 58. 

Наказ виданий з метою реалізації положень Закону України від                    
30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень», які набрали чинності 1 січня 
2022 року. 

 
1.2  Несвоєчасне подання декларації з податку на прибуток 

Платник податку, який не має можливості подати податкову 
декларацію з податку на прибуток підприємств за 2021 рік та І квартал 
2022 року, зобов'язаний подати податкову декларацію за ці звітні періоди 
протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану 
в Україні. За цих умов платник податку звільняється від передбаченої 
Податковим кодексом України відповідальності. 

У разі, якщо у платника з’явилась можливість подати податкову 
декларацію з податку на прибуток підприємств за 2021 рік та І квартал 
2022 року, такий платник має можливість без притягнення його до 
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відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків подати 
податкові декларації за ці звітні періоди протягом 60 календарних днів з 
першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення такої 
можливості. 

 
1.3  Заниження податкового зобов’язання за 2021, І квартал 2022 

рік у разі подання уточнюючої декларації      
 

У разі самостійного виправлення платником податків у податкових 
періодах до 25 липня 2022 року, з дотриманням порядку, вимог та 
обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження 
податкового зобов'язання у звітних (податкових) періодах, що 
припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від 
нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та 
пені. 

Отже, у разі, якщо платник у податковій декларації з податку на 
прибуток підприємств за І квартал 2022 року занизив податкове 
зобов’язання з податку на прибуток підприємств та самостійно виправив 
в уточнюючому розрахунку до такої податкової декларації за цей період 
у податкових періодах до 25 липня 2022 року, то такий платник 
звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. 
Водночас, зауважимо, що таке звільнення від відповідальності не 
застосовується до платника податків у разі виправлення помилок за 
звітний період – 2021 рік. 

 
1.4  Відповідальність, якщо у платника була можливість подати 

декларацію 
 

Якщо платник податків, який мав можливість своєчасно подати 
податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні 
періоди 2021 рік (граничний термін подання – 1 березня 2022 року) та 
перший квартал 2022 року (граничний термін подання – 10 травня 2022 
року, але своєчасно її не подав до контролюючого органу до 20 липня 
2022 року та не сплатив відповідні суми грошових зобов’язань, 
визначених у таких деклараціях до 31 липня 2022 року включно, не 
звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання таких 
обов’язків. 
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1.5  Безповоротна фінансова допомога  
 

Закон України від 30.11.2021 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» розширив 
перелік осіб, здійснення операцій з якими по наданню їм безповоротної 
фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) вимагає 
від платника податку на прибуток підприємств збільшення фінансового 
результату до оподаткування відповідного податкового (звітного) 
періоду на суму такої перерахованої безповоротної фінансової допомоги 
(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг). 

До 1 січня 2022 року п.п. 140.5.10 ст. 140 Податкового кодексу 
України охоплював лише дві категорії одержувачів допомоги: 
-    осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є 
платниками податку на доходи фізичних осіб), та 
-    платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до 
п. 44 підрозд. 4 розділу XX Податкового кодексу України (крім 
безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, 
послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такої операції, для 
яких застосовується положення п.п. 140.5.9 ст. 140 Податкового кодексу 
України). 

Починаючи з першого податкового (звітного) періоду 2022 року 
платники податку на прибуток підприємств зобов'язані також 
збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суму 
безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, 
послуг), перерахованої на користь інших платників податку на прибуток 
підприємств, які є пов’язаними особами (тобто згідно з визначеними 
Податковим кодексом України критеріями «пов'язаності» вважаються 
пов'язаними особами із платником податку, який надає допомогу) у разі 
якщо: 

-    отримувачем фінансової допомоги задекларовано від’ємне 
значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує 
року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу 
(безоплатно надані товари, роботи, послуги), та 
-  за умови, що така допомога була врахована у складі витрат при 
визначенні фінансового результату до оподаткування. 
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Отже у разі якщо отримувачем безповоротної фінансової допомоги є 
інший платник податку на прибуток – пов’язана особа, така особа 
задекларувала від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий 
(звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну 
фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), а 
надавач визнає в бухгалтерському обліку витрати на суму наданої 
фінансової допомоги у відповідному періоді (тобто виходячи з умов 
відповідної угоди надавач не очікує повернення коштів чи одержання 
компенсації за надані товари, роботи, послуги у майбутньому), то 
платник податку на прибуток підприємств – надавач допомоги має 
збільшити фінансовий результат до оподаткування відповідного 
податкового (звітного) періоду на суму наданої допомоги. 

 
 

2. Податок на додану вартість 

2.1 Особливості реєстрації податкових накладних: Закон № 2260 

Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного 
внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2260) п. 
69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнено 
новим підпунктом 69.11. 

Так, відповідно до вищезазначеного підпункту, платники ПДВ 
зобов’язані забезпечити у строки, встановлені п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 
розділу ХХ ПКУ, реєстрацію податкових накладних та розрахунків 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, граничний термін 
реєстрації яких припадає на періоди, зазначені у п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 
10 розділу ХХ ПКУ, та уточнити (привести у відповідність) податковий 
кредит, задекларований платниками на підставі наявних у платника 
первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових 
накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. 

При цьому, Законом № 2260 п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 
викладено в новій редакції, згідно з якою у разі відсутності у платника 
податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо 
дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому 
числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ, реєстрації у відповідних 
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реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, 
подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки 
пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники 
податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з 
обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після 
припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

У разі відсутності можливості у платника податків щодо своєї філії, 
представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу 
своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів 
сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, 
передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ, реєстрації у відповідних реєстрах 
податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання 
електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального 
та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, такий платник 
податків звільняється від відповідальності, визначеної ПКУ, у межах 
діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені 
чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування 
воєнного стану на території України. 

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати 
податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, 
подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ, 
реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків 
коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання 
таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період 
починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо особливостей податкового адміністрування 
податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного 
стану» за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та 
розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 
липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та 
сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року. 

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, 
відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася 
можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін 
виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 
дня відновлення можливості платника податків, звільняються від 
відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, 
передбачених ПКУ, за умови виконання ними таких податкових 
обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, 
сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня 
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місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників 
податків. 

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують 
особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, 
звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових 
обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період 
починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на 
застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи 
за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових 
обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, 
сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на 
систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до 
обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 
відсотки. 

У разі самостійного виправлення платником податків у податкових 
періодах до 25 липня 2022 року, з дотриманням порядку, вимог та 
обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели 
до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, 
що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються 
від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 
ПКУ, та пені. 

Платники податку на додану вартість, тимчасово, до припинення або 
скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих 
розрахунків до податкових декларацій, передбаченого пунктом 50.1 статті 
50 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із 
показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування 
суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. 

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання 
платником податків обов’язків, визначених у п. 69 підрозділу 10 розділу 
ХХ ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику. 

 
2.2  Відновлення бюджетного відшкодування: що передбачає 

Закон № 2260 

Пп. 69.11 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу (далі - 
ПКУ) зупинено до 21 липня 2022 року дію пунктів 200.10 - 200.12 статті 
200 ПКУ, що визначають порядок узгодження, терміни проведення 
перевірок та процедуру відшкодування контролюючим органом заявленої 
суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної та 
документальної перевірки. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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До звітних податкових періодів лютий - липень 2022 року пункти 200.10 
- 200.12 ст. 200 ПКУ застосовуються з урахуванням строків для 
проведення камеральних, документальних податкових перевірок, 
передбачених пп. 69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. 

Подані уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ за звітні податкові 
періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений цим 
пунктом для звітного періоду, на який припадає день подання такого 
уточнюючого розрахунку. 

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється 
у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру 
заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. 

Довідково: пп. 69.11 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ викладено в новій 
редакції відповідно до Закону від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо особливостей податкового контролю та адміністрування податків, 
зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану». 

 

2.3  Мінфін оприлюднив роз'яснення щодо застосування 
штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, 
складених за період 1 - 31 травня 2022 року 

Міністерство фінансів оприлюднило роз'яснення щодо застосування 
штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, складених за період  
1 - 31 травня 2022 року. 

Законом від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії 
воєнного, надзвичайного стану» (далі - Закон № 2260), який набрав 
чинності 27.05.2022 (з дня, наступного за днем його опублікування), 
внесено зміни, зокрема, до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу 
ХХ Податкового кодексу (далі - Кодекс), та доповнено підпунктом 69.11. 

Зазначеними змінами для платників податку на додану вартість, які 
мають можливість виконувати свої податкові обов'язки, 
встановлюються нові строки виконання тих податкових обов'язків, які за 
загальними правилами повинні були виконані у лютому - травні 2022 року, 
зокрема, реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування (далі 
- ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання податкової 
звітності, сплата податків і зборів. 

Так, платники ПДВ зобов'язані до 15 липня 2022 року зареєструвати в 
ЄРПН ПН/РК, складені за операціями з постачання товарів/послуг, 
здійсненими протягом лютого - травня 2022 року. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://www.mof.gov.ua/uk/news/roziasnennia_shchodo_zastosuvannia_shtrafnikh_sanktsii_za_nesvoiechasnu_reiestratsiiu_pnrk_skladenikh_za_period_01-31_travnia_2022_roku-3476
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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Фінансова відповідальність буде застосовуватись до платників 
податків, які мали можливість, але не виконали у строки, встановлені 
Законом № 2260, свої податкові обов'язки, строк виконання яких за 
загальними правилами припадав на податкові періоди лютий - травень 2022 
року, а саме, за нереєстрацію до 15 липня 2022 року податкових накладних 
та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 
та/або за неподання до 20 липня 2022 року податкової звітності та/або за 
несплату не пізніше 31 липня 2022 року податків та зборів. 

Тобто Закон № 2260 звільнив від відповідальності платників податків, 
які мають можливість виконувати податкові обов'язки, якщо вони 
зареєструють зазначені податкові накладні та розрахунки коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, до 20 липня 
2022 року подадуть відповідну податкову звітність та не пізніше 31 липня 
2022 року сплатять відповідні податки та збори. 

 
2.4  Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні 

товари та розмитнення авто з 1 липня 

1 липня, набув чинності Закон № 2325-IX "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 
перегляду окремих пільг з оподаткування". 

Зокрема, відновлено оподаткування податком на додану вартість, 
акцизним податком операції з ввезення фізичними особами на митну 
територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та 
напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для 
перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення 
вантажів у митному режимі імпорту. 

Також відновлено оподаткування податком на додану вартість операції 
з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту 
суб'єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку 
першої, другої та третьої групи. 

У разі якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання 
здійснюють дружні дії щодо реалізації законних прав та інтересів суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності України - встановлюють тарифні пільги 
(тарифні преференції) у вигляді звільнення від оподаткування ввізним 
митом, зниження ставок ввізного мита або встановлення тарифних квот, 
інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України, - 
у відповідь на такі дії можуть застосовуватися аналогічні заходи. 

Крім того, встановлено, що не є платниками збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації 
незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право 
власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними 
двигунами (одним чи декількома).  

https://ips.ligazakon.net/document/view/T222325?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222325?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222325?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01
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2.5  Скільки часу розглядають скаргу на відмову у реєстрації 

ПН/РК в період воєнного стану 
 
Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН розглядається 
комісією ДПС упродовж 10 календарних днів з дня отримання такої скарги. 

Водночас, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного 
стану на території України зупиняється перебіг 10-денного строку щодо 
розгляду скарги, яка надійшла (надійде) в період з 24 лютого 2022 року до 
припинення або скасування воєнного стану на території України та/або яка 
не розглянута станом на 24 лютого 2022 року. 

 

2.6  Термін розгляду комісією регіонального рівня пояснень та 
копій документів 

 
Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів 
України від 12.12.2019 № 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 13.12.2019 за № 1245/34216 (далі – Порядок прийняття рішень). 

Пунктом 2 Порядку прийняття рішень передбачено, що прийняття 
рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових 
накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі – ЄРПН), реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з 
питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування 
в ЄРПН головних управлінь Державної податкової служби України в 
областях,  м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (далі – комісія 
регіонального рівня). 

Відповідно до п. 4 Порядку прийняття рішень у разі зупинення 
реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник 
податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно 
підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку 
коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня 
рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 

Згідно з п. 3 Порядку прийняття рішень комісія регіонального рівня 
протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та 
копій документів, поданих відповідно до п. 4 Порядку прийняття рішень, 
приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та надсилає його платнику 
податку в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

https://webartsolutions.esclick.me/HMBG6WrLb1uu
https://webartsolutions.esclick.me/HMBG6WrLb1uu
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Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань 
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок зупинення). 

Згідно з п. 12 Порядку зупинення платник податку має право подати 
до ДПС таблицю даних платника ПДВ (далі – Таблиця) за встановленою 
формою згідно з додатком 5 Порядку зупинення. 

Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, 
з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 
Порядку зупинення). 

Комісія регіонального рівня розглядає Таблицю з поясненнями 
протягом п’яти робочих днів після її отримання та приймає рішення про 
врахування або неврахування Таблиці, яке надсилається платнику податку 
в порядку, встановленому ст. 42 ПКУ (п. 15 та п. 16 Порядку зупинення). 

Водночас відповідно до п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ тимчасово, на 
період до припинення або скасування воєнного стану на території України, 
введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 
стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, справляння податків і 
зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених п. 69 підрозд. 
10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Підпунктом 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» 
ПКУ передбачено, що для платників податків та контролюючих органів 
зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та 
іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, крім: 

- дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків 
коригування до них в ЄРПН, подання звітності, у тому числі звітності, 
передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ, сплати податків та зборів 
платниками податків; 

- строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання 
та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, 
прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-
рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені; 

- строків проведення фактичних та документальних позапланових 
перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, 
додаткових документів та пояснень, визначення грошових 
зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового 
повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за 
результатами фактичних перевірок. 
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Враховуючи викладене, на період дії правового режиму воєнного, 
надзвичайного стану продовжено терміни подання письмових пояснень та 
копій документів для платників податків по податкових 
накладних/розрахунках коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН, 
скарг на рішення комісій регіонального рівня відповідно до норм пп. 69.9 п. 
69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Комісії регіонального рівня, у свою чергу, продовжують роботу та 
приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, 
врахування/неврахування таблиці даних платників податку, 
відповідності/невідповідності платників критеріям ризиковості з 
дотриманням строків, встановлених нормами пп. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. 
ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

При цьому органами податкової служби вживаються вичерпні заходи 
щодо прийняття рішень у максимально стислі терміни для створення 
сприятливих умов ведення бізнесу. 

 
2.7  Виправлення помилок до 25 липня звільняє платника від 

штрафів та пені 
Державна податкової служби України пояснила, що платники, які у 

податкових періодах до 25.07.2022 р. самостійно виправлять помилки, що 
призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних (податкових) 
періодах, які припали на період дії воєнного стану, з дотриманням порядку, 
вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, звільняються від нарахування 
та сплати штрафних санкцій та пені. 

Нагадаємо, що це передбачено Законом України від 12.05.2022 р.   № 
2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, 
зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», який 
набрав чинності 27.05.2022 р. 

Крім того, платники ПДВ тимчасово, до припинення або скасування 
воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до 
податкових декларацій, передбаченого пунктом 50.1 ПКУ, за звітні 
(податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення 
податкових зобов'язань та/або декларування суми бюджетного 
відшкодування ПДВ. 

 
 
 
 
 

https://webartsolutions.esclick.me/HMBHSupl6B0u
https://webartsolutions.esclick.me/HMBHSupl6B0u
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/598580.html
https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222260?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons12
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3. Акцизний податок 
3.1 Інформації щодо податкових зобов՚язань з обсягів реалізації 
та/або ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, що перевищують 115 % 

22 липня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів 
України від 31.05.2022 № 151 «Про затвердження Змін до форми 
декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання 
декларації акцизного податку», яким внесено зміни до форми 
декларації акцизного податку (далі – Декларація) та порядку її 
заповнення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
23.01.2015 № 14, а саме: 
- доповнено новою графою «212.1.17» рядок 05 «Вид платника 

акцизного податку» загальної частини Декларації. Відмітка у 
зазначеній графі проставляється виробником та/або імпортером 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які 
здійснюють їх реалізацію для цілей оподаткування акцизним 
податком з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів; 

- викладено у новій редакції розділи Д «Податкові зобов՚язання з 
реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, а також виробниками та/або імпортерами 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі – 
Розділ Д) та Е «Податкові зобов՚язання з реалізації електричної 
енергії» Декларації, додаток 6 «Розрахунок суми акцизного 
податку з реалізації суб՚єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів» та додаток 7 «Розрахунок суми 
акцизного податку з реалізації електричної енергії» до Декларації; 

- передбачено заповнення виробниками та імпортерами тютюнових 
виробів протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують 
місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на 
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 
інформації щодо податкових зобов՚язань з обсягів реалізації та/або 
ввезення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 
тютюну, що перевищують 115 % середньомісячного обсягу 
реалізації або їх ввезення за попередні дев՚ять місяців, що 
передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, 
в якому підвищуються ставки акцизного податку у додатку 1 
«Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів 
(продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено 
специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених 
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підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 
розділу VI Кодексу)» та додатку 2 «Розрахунок суми акцизного 
податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та 
адвалорні ставки акцизного податку одночасно» до Декларації; 

- встановлено заповнення та подання суб՚єктами господарювання, які є 
платниками акцизного податку згідно з п.п. 212.1.17 п. 212.1 ст. 212 
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із 
змінами і доповненнями Розділу Д Декларації та нового додатку 6 1 
«Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб՚єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу 
(тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, 
що використовуються в електронних сигаретах)» до Декларації. 
 

3.2 Зміни в адміністрування акцизного податку 
З метою належного декларування податкових зобов'язань з 

акцизного податку та врахування у податковій звітності норм Закону 
України   від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», від 
15.02.2022 № 2042-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України», від 01.04.2022 № 2173-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, 
надзвичайного стану» до внесення відповідних змін до форми 
декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання 
декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми 
декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання 
декларації акцизного податку», (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 26.09.2016 № 841)  листом від 
08.06.2022            № 4820/7/99-00-21-03-03-07 надала відповідні 
рекомендації для платників акцизного податку – виробників, 
імпортерів, суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами. 

 
 

При продажу підакцизних товарів СГ роздрібної 
торгівлі  продовжують враховувати вимоги пп. 14.1.106 ПКУ стосовно 
реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну 
та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка не може 
здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені 

https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
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на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, в тому 
числі сплаченого виробниками та імпортерами таких підакцизних товарів. 
 
Ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну залежно від дати їх виробництва, та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, а саме: 
- виробникам та/або імпортерам, СГ оптової торгівлі - разом із даними щодо 
кількості та вартості продукції, реалізованої починаючи з 1 травня 2022 
року, у первинних супровідних документах (товарно-транспортні накладні 
та інші) необхідно також зазначати дату її виробництва (або відмітку щодо 
вироблення тютюнових виробів до або після 1 квітня 2022 року) та 
максимальну роздрібну ціну; 
- СГ роздрібної торгівлі - окреме відображення в бухгалтерському обліку та 
обліку у місці торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, вироблених до та після 1 квітня 2022 року, а також 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах виготовлених до та з 
1 січня 2022 року. 

 
Лист ДПС України № 4820/7/99-00-21-03-03-07 від 08.06.2022 

року у додатках  
 
 

4. ЄСВ, ПДФО, Військовий збір 

4.1  ЄСВ: мораторій на проведення документальних перевірок на 
період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні  
 

Законом № 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 
стану» внесено зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» із змінами та 
доповненнями. 

Так, згідно з п. 9 прим. 23 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону № 2464 установлено мораторій на проведення 
документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та 
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування (далі - єдиний внесок) на період дії правового режиму 
воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення 
або скасування воєнного, надзвичайного стану. 

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та 
сплати єдиного внеску, розпочаті до 24 лютого 2022 року та не завершені, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.223433051.1351695701.1658838354-1912967293.1646650839
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.223433051.1351695701.1658838354-1912967293.1646650839
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.223433051.1351695701.1658838354-1912967293.1646650839
https://ips.ligazakon.net/document/view/T102464?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T102464?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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зупиняються по останній календарний день третього місяця з дня 
припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану. 

 
4.2  Нецільова благодійна допомога  
 

До оподатковуваного доходу не включається сума нецільової 
благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається 
резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника 
податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не 
перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з 
абзацом першим п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України, 
встановленого на 01 січня такого року (у 2022 році – 3470 гривень) (пп. 
170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розд. IV ПКУ). 

Положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на 
профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від 
оподаткування передбачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. 
 
 

4.3  Скасування військового збору на період війни 
 

 
Тимчасово, на період дії воєнного стану, не оподатковуватимуться 

ВЗ доходи військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, 
Держприкордонслужби, інших військових формувань на період їх 
безпосередньої участі у війні. ВРУ прийняла Закон "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 
оподаткування військовим збором грошового забезпечення 
військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в 
бойових діях в умовах воєнного стану" (закон №2297-IX  від 
19.06.2022).  
 

Закон не поширюється на оподаткування середнього заробітку 
мобілізованих.   

За законом тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, не 
підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового 
забезпечення військовослужбовців та працівників: 

 Збройних Сил України 
 Національної гвардії України 
 працівників правоохоронних органів 
 Служби безпеки України 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39742
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39742
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 Служби зовнішньої розвідки України 
 Державної прикордонної служби України 
 осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління 
державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України 

 інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримуванні збройної агресій Російської Федерації. 

 
5. РРО/ПРРО 

5.1 За які порушення при роботі з РРО податківці можуть 
штрафувати під час війни 

Згідно з п. 12 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 265/95-ВР 
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями 
тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на 
території України, санкції за порушення вимог Закону № 265 не 
застосовуються. 

Разом з цим, під час війни податківці мають право застосовувати 
фінштрафи за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при 
продажу підакцизних товарів. 

5.2 Розрахунки через РРО та/або ПРРО за товари, які 
отримує покупець за допомогою подарункового 
сертифіката або з використанням відомостей, талонів, 
безкоштовних рецептів 

Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, 
встановлено, що розрахункова операція – приймання від покупця 
готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за 
місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий 
покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської 
платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа 
щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у 
разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових 
документів щодо перерахування коштів у банк покупця. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/Z950265?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/Z950265?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/Z950265?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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Відповідно до пп. 1 та 11 ст. 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, 
які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій 
формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, 
жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки 
для подальшого її переказу зобов’язані: 

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання 
послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку 
та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових 
операцій або через зареєстровані фіскальним сервером 
контролюючого органу програмні РРО із створенням у паперовій 
та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що 
підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, 
передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у 
встановленому порядку розрахункових книжок; 

- проводити розрахункові операції через РРО та/або через ПРРО для 
підакцизних товарів із використанням режиму програмування із 
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з Українським 
класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, 
найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості. 

Згідно з п. 1 розд. ІІ Положення про форму та зміст розрахункових 
документів/електронних розрахункових документів, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та 
доповненням, фіскальний касовий чек на товари (послуги) – розрахунковий 
документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій 
та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) РРО або 
ПРРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). 
Фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою № ФКЧ-1 
наведений у додатку 1 до Положення № 13. 

Обов’язкові реквізити касового чека визначені п. 2 розд. ІІ Положення 
№ 13. При цьому, при розрахунку за товари (послуги), які отримує покупець 
за допомогою подарункового сертифіката або з використанням відомостей, 
талонів, безкоштовних рецептів, за які внесено попередню (авансову) 
оплату, – у касовому чеку, зокрема, зазначаються: 

- код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, 
передбачених чинним законодавством); 

- назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ; 
- позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним 

засобом, у кредит, тощо), сума коштів за цією формою оплати та 
валюту операції. 
Позначення форми оплати (рядок 19 фіскального чека) повторюється 

відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише 
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в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок (п. 6 розд. ІІ 
Положення № 13). 

Розрахункові документи, що створюються РРО або ПРРО в паперовій 
та/або електронній формі, можуть містити додаткові дані про проміжний 
підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані (п. 5 розд. I 
Положення № 13). 

При здійсненні розрахунків з використанням подарункового 
сертифіката, відомостей, талонів або безкоштовних рецептів розрахункові 
операції проводяться через РРО (для підакцизних товарів із використанням 
режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з 
УКТ ЗЕД) з позначенням форми оплати: «безготівкова». При цьому суб’єкт 
господарювання має право уточнити вид форми оплати: «подарунковий 
сертифікат», «талон», «відомість», а за безкоштовними рецептами – 
«безоплатно» та суму коштів за цією формою оплати. Якщо загальна сума 
покупи більша ніж вартість, зокрема, подарункового сертифіката, талонів, 
то в чеку зазначається декілька форм оплати: «готівкова та/або 
безготівкова» та сума коштів за кожною формою оплати, яка була 
використана при здійсненні розрахункової операції. 

Водночас, в програмних рішеннях «ПРРО Каса» та «пРРОсто», які 
надаються Державною податковою службою на безоплатній основі, на 
даний час не реалізовано можливість проведення через ПРРО попередньої 
(авансової) оплати за товар (послугу), реалізації товару з відстроченням 
платежу, тобто наразі відсутня можливість проведення через ПРРО 
розрахунків, які отримує покупець за допомогою подарункового 
сертифіката або з використанням відомостей, талонів, безкоштовних 
рецептів.  

 
5.3 Звіт про використання КОРО (розрахункових книжок)  
 

Відповідно до абзацу першого п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 
року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та 
доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові 
операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосовуванням 
електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу 
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу 
зобов’язані подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із 
застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових 
книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо п. 7 
ст. 3 Закону № 265 не передбачено подання інформації по дротових або 
бездротових каналах зв’язку. 
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Згідно з п. 3 Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг 
обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 «Про 
затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, 
Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку 
розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № -1 Звіту про 
використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» 
із змінами та доповненням звітність, пов’язана із використанням книг обліку 
розрахункових операцій, подається суб’єктом господарювання за формою № 
ЗВР-1, затвердженою Наказом № 13, щодо всіх КОРО, зареєстрованих на 
господарську одиницю, які ведуться разом із РК у випадках, визначених 
Законом № 265. 

Звітність, пов’язана з використанням РК, подається у складі Звіту за ф. № 
ЗВР-1 та Довідки про використані розрахункові книжки до контролюючого 
органу за місцем реєстрації РК у терміни, визначені чинним законодавством. 
При поданні звітності одночасно надавати КОРО чи РК не потрібно (пп. 4, 5 
Порядку № 13). 

Суб’єкти господарювання, які подають податкову звітність в 
електронному вигляді, Звіт за ф. № ЗВР-1 надсилають за ідентифікатором 
форми FJ0500203 в електронній формі засобами електронного зв’язку з 
дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та 
використання електронних документів із зазначенням обов’язкових 
реквізитів електронних документів. 

Вимоги щодо порядку заповнення Звіту за ф. № ЗВР-1 визначені 
Інструкцією щодо заповнення Звіту про використання книг обліку 
розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. № ЗВР-1, 
затвердженою Наказом № 13, відповідно до якої Звіт за ф. № ЗВР-1 
складається в розрізі всіх зареєстрованих КОРО, які використовувались 
протягом звітного місяця. При цьому повинні бути заповнені всі графи Звіту 
за ф. № ЗВР-1, зокрема, у графах 3 – 8 вказуються показники: 
суми розрахунків за звітний місяць, сума податку на додану вартість, сума 
акцизного податку та сума, що видана при поверненні товару за 
відповідними графами. 

Враховуючи викладене, суб’єкту господарювання необхідно подавати 
Звіт за ф. № ЗВР-1 щодо всіх КОРО, зареєстрованих на господарську 
одиницю, які ведуться разом із РК незалежно від того, що розрахункові 
операції на господарській одиниці не проводилися. При цьому, у разі 
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відсутності розрахункових операцій у звітному місяці у графах 3 – 8 Звіту за 
ф. № ЗВР-1 – проставляються нулі. 

 
6. Інше 

 
6.1 Перевірки та обшуки на підприємствах під час воєнного стану 

На період дії воєнного, надзвичайного стану, з метою підтримки 
бізнесу, взято курс на запровадження певних послаблень для бізнесу. 
Зокрема, введено мораторій на більшість перевірок. Одночасно, державний 
нагляд (контроль) за бізнесом все ж таки нікуди не зник. Більш того, 
проведення деяких перевірок відновлюється, а перелік таких перевірок 
постійно коригується. 

ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, 
що в умовах дії особливого порядку можливе делегування повноважень 
слідчого судді керівнику органу прокуратури, у разі відсутності об'єктивної 
можливості виконання слідчим суддею повноважень, в тому числі з питань 
розгляду клопотання про проведення обшуку в  порядку ч. 3 ст. 233 КПК 
України, а також ст. 234 КПК України. 

Крім того, ст. 615 КПК України передбачає можливість проведення 
обшуку, огляду житла, обшуку особи без понятих, якщо залучення понятих 
є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для 
їхнього життя чи здоров'я. 

Необхідно звернути увагу, що хід і результати такої слідчої дії в 
обов'язковому порядку повинні фіксуватись доступними технічними 
засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису. 

Одночасно, необхідно зауважити, що слідчий під час проведення 
такого обшуку має забезпечити, щоб відеозапис дійсно був безперервним 
та інформативним, з метою усунення будь яких сумнівів у його 
достовірності у разі, якщо в ході проведення обшуку будуть вилучені речі 
та майно, які є предметом обшуку. 

 

6.2 Податкові пільги 

18.07.2022 року опубліковано Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для 
діяльності індустріальних парків в Україні» від 21.06.2022 р. № 2330-IX. 

Він звільняє від оподаткування прибуток учасника індустріального 
парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, від господарської 
діяльності у сферах переробної промисловості (розділ 10, клас 11.07 розділу 
11, розділи 13 - 17, 20 - 33 КВЕД 009:2010, крім класу 24.10 розділу 24 КВЕД 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T124651
https://webartsolutions.esclick.me/HMBEtWDQTzWu
https://ips.ligazakon.net/document/T222330?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
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009:2010 та крім виробництва підакцизних товарів, за виключенням 
виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та 
напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для 
перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення 
вантажів); у сфері збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення 
матеріалів (розділ 38 КВЕД 009:2010), крім захоронення відходів, або 
науково-дослідної діяльності (розділ 72 КВЕД 009:2010) виключно на 
території (в межах) індустріального парку, протягом 10 послідовних років. 

Ця категорія платників податків звільняється від оподаткування ПДВ 
операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту 
нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, за 
умови що з дати виготовлення устаткування (обладнання) та 
комплектуючих виробів до нього до дати ввезення їх на митну територію 
України минуло не більше трьох років і вони не були у використанні. 

Додатково сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати 
пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів 
нежитлової нерухомості, що розташовані на території індустріального 
парку та перебувають у власності учасників індустріального парку, 
включеного до Реєстру індустріальних парків. 

В частині плати за землю за земельні ділянки, що входять до складу 
території індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних 
парків, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються 
ініціаторами створення індустріального парку, керуючою компанією 
індустріального парку та учасниками індустріальних парків, органи 
місцевого самоврядування можуть: 
1) встановлювати ставки земельного податку та орендну плату в розмірі, 
меншому за розмір земельного податку, встановлений рішенням 
відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, 
що сплачується на відповідній території; 
2) звільняти від сплати земельного податку. 

Ці зміни діють із 1 липня 2022 року. 

6.3 Продаж основних засобів платником єдиного податку за 
ціною нижчою від їх оціночної вартості 

Відповідно до п. 292.2 ст. 292 ПКУ, при продажу основних засобів 
юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як 
сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. Якщо основні 
засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з 
дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою 
коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою 
балансовою вартістю, що склалася на день продажу. При визначенні доходу 



25 

 

від продажу основних засобів, однією із складових є сума коштів,  яка 
отримана від продажу таких основних засобів, визначена згідно з договором 
про продаж основних засобів.   

Для юридичних осіб – платників єдиного податку нормами ПКУ не 
передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною 
не нижче їх оціночної вартості. Нагадаємо, що продаж (реалізація) товарів 
– це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-
продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими 
договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за 
плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з 
безоплатного надання товарів -п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. 

  
6.4 Податок на нерухомість за об'єкти, розташовані на територіях, на 
яких велися бойові дії, або тимчасово окупованих територіях 
 

Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому 
припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента від 
24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», не 
нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі їх 
частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, 
або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ 
(пп. 69.22 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

Юридичні особи - платники податку на нерухомість, протягом 6-ти 
календарних місяців після місяця, у якому припинено або скасовано 
воєнний стан, запроваджений Указом Президента № 64/2022, мають право 
подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни розміру 
податкового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки за відповідний податковий період. 

Для платників податку на нерухомість - фізичних осіб контролюючий 
орган самостійно обчислює податкове зобов'язання за період з 1 січня по 1 
березня 2022 року. 

Податківці звертають увагу, що перелік територій, на яких ведуться 
(велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями РФ, визначається Кабінетом Міністрів та станом на 
26.07.2022 року не є визначеним. 
 

6.5   Питания справляння плати за землю у період дії военного 
стану в Україні 

 
           Порядок нарахування та справляння податку на майно в 
частинi плати за землю (земельного податку та орендної плати за 

https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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земельнi дiлянки державної i комунальної власностi) врегульовано  
нормами  роздiлу  XII  Податкового кодексу України, включаючи 
визначення повноважень iз встановлення основних елементів. 

      Пiсля запровадження воєнного стану на території  України,  
введеного   Указом   Президента   Украi'ни   «Про   введения   военного   
стану   в   Українi» вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим 
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 
введения военного стану в Українi»   вiд 24 лютого   2022   року                        
№ 2102-IX,   Кодекс   доповнено пiдпунктом 69.14 пункту 69 пiдроздiлу 
10 Перехiдних положень Кодексу, яким визначено, що не 
нараховується та не сплачується плата за землю в межах територiй, на 
яких ведуться (велися) бойовi дiї, та територiй, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, перелiк яких 
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Перелiк територiй). 
       Платники плати за землю нормами пiдпункту 69.14 пункту                        
69 роздiлу 10 Перехiдних положень Кодексу набули права не 
нараховувати та не сплачувати плату за землю в межах територiй,  
включених  до Перелiку  територiй,  у перiод дiї воєнного стану в 
Українi. 
        Станом на дату звернення Перелiк територiй Кабiнетом Мiнiстрiв 
Украiни не визначений. 

         Пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни Перелiку 
територiй, платники податків  зможуть скорегувати свої податковi 
зобов'язання з плати за землю вiдповiдно до Кодексу. 

Лист ДПС України № 7721/6/99-00-04-01-04-06 від 21.07.2022  у додатках 
 
 

6.6 Фізичні особи, які провадять незалежну профдіяльність та 
враховування ними у витратах вартість майна, добровільно 
передане ЗСУ в період воєнного стану 

 
За результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат 

від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також 
у складі витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської 
діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть 
враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді вартості 
майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, 
передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі 
безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній 
прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, 
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Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням 
територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України 
військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, 
установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного 
бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного 
захисту та/або закладам охорони здоров'я державної, комунальної 
власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 
та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті 
Національним банком України для збору коштів (п. 22 підрозд. 1 розд. 
ХХ Податкового кодексу України. 

 
6.7  Бізнес звільнено від відповідальності за несвоєчасне 
оприлюднення фінансової звітності 

 
19 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні урядовий закон                 

№ 2355-IX від 08.07.2022 «Про внесення змін до Закону України «Про 
захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період 
дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від відповідальності за 
порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії 
воєнного стану або стану війни». 

Документ на період воєнного стану звільняє бізнес від відповідальності 
за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності. 

Бізнес не штрафуватимуть за це протягом всього воєнного стану, а також 
ще 3 місяці після його припинення чи скасування. 

«Підприємці зможуть оприлюднити фінансову звітність за весь період 
на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після 
припинення чи скасування воєнного стану».  

 
6.8 Особливості звільнення з податкової застави майна 
платників податків у період воєнного стану 

Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни до Податкового 
кодексу, зокрема, п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» 
доповнено новим пп. 69.21. 

Пп. 69.21 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні 
положення» ПКУ встановлено, що майно платника податків звільняється з 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://zakon.rada.gov.ua/go/2355-IX
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI07416I?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222120?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T10_2755?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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податкової застави з дня отримання рішення керівника військово-цивільної 
адміністрації про вилучення майна без застосування вимог ст. 92 ПКУ. 

У разі оплатного вилучення майна такі кошти спрямовуються на 
погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено. 

 
6.9 Втрата первинних документів під час бойових дій 

 ПКУ передбачає правила відновлення знищених первинних 
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших 
документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, ведення 
яких передбачено п. 44.5 ПКУ. 

Платник податків зобов'язаний письмово повідомити ДПСУ за 
місцем обліку про втрату первинки протягом 5 днів від дати такої події; 

Для відновлення первинки платнику податків відведено 90 к. дн. із дня, 
наступного за днем повідомлення про це податківців. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки: 

https://ips.ligazakon.net/document/T10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01&_gl=1*a69u7u*_ga*MTkxMjk2NzI5My4xNjQ2NjUwODM5*_ga_DTFQWX6QG5*MTY1ODkxMjg4NC4yMC4xLjE2NTg5MTQyNTEuMA..&_ga=2.34627169.1351695701.1658838354-1912967293.1646650839
https://ips.ligazakon.net/document/T10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
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Львшська пл.. 8, м. Кшв, 04053, тел.: (044) 272-62-55 
E-mail: post@tax.gov.ua, сайт: www.tax.gov.ua, код зпдно з €ДРПОУ 43005393

20___ р.вщ вщ

Всеукршнська громадська 
оргашзащя «Асоц1ац1я платник!в 
податк1в УкраУни»
(податковий номер 21704946)
а/с 25, м. Кит, 04119
вул. Ю. Гпленка, 83 Д, м. КиУв, 
04119

info-appu@ukr.net

Державна податкова служба Укра'ши на лист Всеукра’шськоУ громадськоУ 
орган1зацп «Асоц1ац1Я платниюв податк!в Укра'ши» (дал! - Асощац1я) 

вщ 06.07.2022 № 160/9 (вх. ДПС № 10293/6 вщ 07.07.2022) до звернення члена 
Асоцтцп Приватного акц!онерного товариства «Харкшська б!скв1тна фабрика» 
вщ 06.07.2022 №170 (дал! - Фабрика) щодо питания справляння плати за 
землю у перюд дн военного стану в УкраУш, в межах компетенцп пов!домляе.

Порядок нарахування та справляння податку на майно в частин! плати за 
землю (земельного податку та орендноУ плати за земельн! дшянки державно!'! 
комунальноУ власност!) врегульовано нормами розд!лу XII Податкового 
кодексу Укра'ши (дал! - Кодекс), включаючи визначення повноважень !з 
встановлення основних елемент!в.

П!сля запровадження военного стану на територп УкраУни, введеного 
Указом Президента УкраУни «Про введения военного стану в УкраУн!» 
в!д 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом УкраУни «Про 
затвердження Указу Президента УкраУни «Про введения военного стану в 
УкраУн!» в!д 24 лютого 2022 року №2102-1Х, Кодекс доповнено 
шдпунктом 69.14 пункту 69 шдроздшу 10 Перехщних положень Кодексу, яким 
визначено, що не нараховуеться та не сплачуеться плата за землю в межах 
територш, на яких ведуться (велися) бойов! д!У, та територш, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями РосшськоУ Федерац!!*, перелж яких 

визначаеться Кабшетом М!н!стр!в УкраУни (дал! - Перелж територш).
Платники плати за землю нормами п!дпункту 69.14 пункту 69 роздшу 10 

Перехщних положень Кодексу набули права не нараховувати та не сплачувати 
плату за землю в межах територш, включених до Перел!ку територш, у перюд 
д!У военного стану в УкраУн!.

Державна податкова служба Укр
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Станом на дату звернення Перелк територш Кабшетом MinicTpiB Укра’ши 
не визначений.

ГЙсля затвердження Каб1нетом Мшютрт Укра'ши Перел1ку територ!й, 
Фабрика зможе скорегувати cboi  податков! зобов’язання з плати за землю 
вщповщно до Кодексу.

Водночас повщомляемо, що перелж територ!й, затверджений наказом 
М1н1стерства з питань ре1нтеграцп тимчасово окупованих територш Украши 
в!д 25.04.2022 № 75 «Про затвердження територ!альних громад, що
розташоваш в район! военних (бойових) дш або як! перебувають в тимчасовш 
окупацп, оточенн! (блокуванн!) станом на 24 травня 2022 року», виданий 
виключно для врегулювання сощальних та гумаштарних питань шдтримки 
окремих категорш населения.

В. о. директора Департаменту 

оподаткування юридичних ос!б Тетяна ГРЕЧАНА

1рина Возненко 521 39 68
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Адреса веб-сайту ВГО АППУ 
 

www.appu.org.ua 
 

Адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д а/с25 
 

З організаційних питань телефонувати 
 Вікторії Беспаловій 067-793-00-15 

 
З проблемних питань щодо захисту Ваших прав та 

законних інтересів звертатися до 
 Лесі Кашпур 067-266-14-85 

 
info-appu@ukr.net 
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