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Перелік
1. Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших
документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. №
2115-IX (набрав чинності 07.03.2022 р.)
2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання
звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 р. № 2118-IX
(набрав чинності з 07.03.2022 р.)
3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від
15.03.2022 р. № 2120 IX (набрав чинності 17.03.2022 р.).
4. ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної
плати за видобування газу природного № 2139 від 15.03.2022 р.

5. ЗУ «про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану»
2142-ІХ від 24.03.2022 (набрав чинності 05.04.2022)

Подання звітності (крім податкової)
Перенесення строків подання
облікових, фінансових,
бухгалтерських, розрахункових,
аудиторських звітів (крім податкових)
Закон 2115

Фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи
подають
облікові,
фінансові,
бухгалтерські,
розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші
документи, подання яких вимагається відповідно до норм
чинного законодавства в документальній та/або в
електронній формі, протягом трьох місяців після
припинення чи скасування воєнного стану або стану
війни

При цьому:

 у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних
осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна
відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів;
 у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будьяких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються;
 особи, які не мають фізичної можливості протягом 3-х місяців після скасування воєнного стану, подати
звітність чи документи у зв'язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від
адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного
місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

Подання податкової звітності
Можливість подання податкової
звітності протягом шести місяців
після припинення або скасування
воєнного стану в Україні
Закон 2118

Строки не переносяться, а платникам надається
можливість подати податкову звітність протягом 6-ти
місяців
після
закінчення
воєнного
стану
без
застосування штрафних санкцій у випадку не
можливості виконання свого обов’язку у встановлені
строки

П. 69.1 підрозділу 10 Перехідних положень ПКУ:

У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок !!!, зокрема
щодо дотримання термінів подання звітності,
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

Інші обов’язки платників податків
Можливість виконання інших
обов’язків платників протягом шести
місяців після припинення або
скасування воєнного стану в Україні
Закон 2118

 щодо дотримання термінів сплати податків та
зборів,
 подання звітності,
 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

П. 69.1 підрозділу 10 Перехідних положень ПКУ:
У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок !!!

Інші обов’язки платників податків
Питання щодо інших можливих
порушень норм ПКУ (крім
своєчасного подання звітності,
сплати податків та подання
електронних документів)

 У випадку відсутності у платника податків можливості
своєчасно
виконати
свій
податковий
обов'язок,
зокрема………., тощо?
 платники податків звільняються від передбаченої цим
Кодексом відповідальності з обов'язковим виконанням
таких обов'язків протягом шести місяців після
припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Обов’язки платників (ст. 16 ПКУ), зокрема:
вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати
податків та зборів.
??? Чи може це означати про відсутність щодо відповідальності за помилки, допущені при складанні податкової
звітності в період воєнного стану, або за самостійне виправлення помилок, допущених в податковій звітності за
період воєнного стану?

Перевірки податкові

Податкові перевірки не
розпочинаються, а розпочаті
перевірки зупиняються, крім:

 Камеральних перевірок декларацій або уточнюючих
розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву
про повернення суми бюджетного відшкодування,
показники яких сформовані на підставі податкових
накладних та/або розрахунків коригування, складених та
зареєстрованих
в
Єдиному
реєстрі
податкових
накладних, та/або митних декларацій, за виключенням
товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1,
215.3.2, 215.3.21 та 215.3.31 пункту 215.3 статті 215
Кодексу.
 Фактичних перевірок

!!! За порушення, виявлені під час таких перевірок, можуть застосовуватися штрафні санкції (окрім
винятків, окремо передбачених законом)

Перевірки інші, крім податкових

Інші перевірки

У період дії воєнного стану або стану війни будь-які
перевірки щодо своєчасності та повноти подання будьяких
звітів
чи документів
звітного характеру
уповноваженими органами не здійснюються; (Закон
2115)

Припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного
ринкового нагляду на період воєнного стану
(Постанова КМУ від 13 березня 2022 р. N 303)

!!! КРІМ: здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо
запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на
підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та
здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Інші питання відповідальності

Терміни позовної давності

Для платників податків та контролюючих органів
зупиняється перебіг строків, визначених податковим
законодавством та іншим законодавством, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи

ЄСВ

На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після
припинення або скасування воєнного стану штрафні санкції
за порушення при сплаті ЄСВ не застосовуються, пеня не
нараховується, а нарахована – скасовується

РРО

Штрафні санкції не застосовуються за порушення порядку
здійснення розрахункових операцій, окрім санкцій за
порушення порядку здійснення розрахункових операцій при
продажу підакцизних товарів

Відповідальність ДПС

Звільняється
від відшкодування шкоди,
заподіяної
протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю
контролюючих органів, якщо шкода була заподіяна в
наслідок дії правового режиму воєнного чи надзвичайного
стану

Податок на прибуток – безоплатне надання
Передача товарів ЗСУ, на благодійні цілі, безоплатне надання послуг, надання фінансової
допомоги
Загальні правила пп. 140.5.9 ПКУ:

Перехідні положення:

фінансовий результат до оподаткування збільшується
на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт,
наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих)
протягом звітного (податкового) року неприбутковим
організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ
та організацій на дату такого перерахування коштів,
передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової
організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь
страховика у такому об'єднанні є умовою проведення
діяльності такого страховика відповідно до закону, та
неприбуткових організацій, до яких застосовуються
положення підпункту 140.5.14 ПКУ), у розмірі, що
перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року

п. 69.6 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ коригування,
встановлені підпунктом 140.5.9 ПКУ, не проводяться
щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів
індивідуального захисту, технічних засобів спостереження,
лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої
гігієни,
продуктів
харчування,
предметів
речового
забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт,
наданих послуг за переліком, що визначається
Кабінетом
Міністрів
України,
які
добровільно
перераховані (передані) Збройним Силам України,
Національній гвардії України, Службі безпеки України,
Службі зовнішньої розвідки України… та іншим, в тому
числі сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки,
відкриті Національним банком України для збору
коштів.

Податок на прибуток – безоплатне надання
Передача не платникам податку на прибуток та пов’язаним особам
(відсутні особливості на час воєнного стану, діють загальні норми)
 пп. 140.5.10 ПКУ:
Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб,
які є платниками податку на доходи фізичних осіб), платникам податку, які є пов'язаними особами (у разі якщо
отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) 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), за умови що така допомога
була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування), та платникам
податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків

Податок на прибуток – знищення активів
Знищення (псування) запасів

 Відсутні особливості на час воєнного стан
 Податковий облік = бухгалтерському обліку

Знищення (псування) ОЗ

Вплив
на
оподаткування
бухгалтерського обліку:
 знецінення
 списання

залежить

від

 При
знеціненні:
витрати
від
знецінення
сторнуються для цілей оподаткування шляхом
збільшення фінансового результату (п. 138.1
ПКУ)
 При списанні (ліквідації) ОЗ: до складу витрат
для цілей оподаткування включається залишкова
вартість, визначена згідно вимог ПКУ (п. 138.1 +
138.2)

ПДВ – знищення активів
Знищення (псування) запасів

Знищення (псування) ОЗ

Перехідні положення

Перехідні положення

На період воєнного стану не вважаються
використаними в неоподатковуваних ПДВ операціях
або операціях, що не є господарською діяльністю,
товари (в т.ч. ОЗ) придбані з ПДВ, знищені
(втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили
у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Ідентичні як для товарів (ОЗ за визначенням ПКУ є
товаром)

ОТЖЕ: ПДВ за п. 198.5 не нараховується

ОТЖЕ: ПДВ за
нараховується

+ для ліквідованих ОЗ не з вини платника діють
загальні норми ПКУ п. 189.9

!!! Увага: правильно оформлювати первинні документи

п.

198.5

та

189.9

не

Єдиний податок 2% на період військового стану
Загальні положення
П. 9 підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ (не розділXIV)
Загальні правила
Тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення
або скасування воєнного, надзвичайного стану
на території України, положення розділу XIV
Податкового кодексу України застосовуються з
урахуванням таких особливостей:

 Платниками єдиного податку третьої групи
можуть бути фізичні особи – підприємці та
юридичні особи, у яких протягом календарного
року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів
гривень:
- ті які вже є на ЄП
- нові суб’єкти
- діючі суб’єкти на звичайній системі

 До таких осіб не застосовується обмеження щодо
кількості осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах.
Пунктом 9 підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ визначені окремі особливості для ЄП 3 групи 2%.
АЛЕ!!! КМУ надано право визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку (поки додаткових
особливостей КМУ не визначено)

Єдиний податок 2% на період військового стану
Платниками ЄП третьої групи на 2% не можуть бути:

1
2
3
4

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:
діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора);
обмін іноземної валюти;
виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в
ємностях до 20 літрів імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів,
призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та діяльності фізичних осіб,
пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
видобуток, реалізацію корисних копалин
2) Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові
компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені
законом; реєстратори цінних паперів;

3) Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного
податку;

4) Фізичні та юридичні особи – нерезиденти

Єдиний податок 2% на період військового стану
База оподаткування

Ставка оподаткування

Доходи для ЄП 3 гр. (п. 292.1 ПКУ)

2 відсотки доходу (перехідні
положення ПКУ на час воєнного стану)

дохід,
отриманий
протягом
податкового
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній пунктом 292.3 ПКУ. (Ст. 292 ПКУ визначені
інші особливості визначення доходу)

Дата отримання доходу

дата надходження коштів платнику єдиного
податку у грошовій (готівковій або безготівковій)
формі, дата підписання платником єдиного податку акта
приймання-передачі безоплатно отриманих товарів
(робіт, послуг)

Єдиний податок 2% на період військового стану
Перехідні операції для юридичних осіб
Отримано аванс до дати переходу –
відвантаження в період сплати 2% ЄП
(п. 292.6 ПКУ)

Відвантажено в період ЄП 2% - отримано оплату
на звичайній системі
(п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ)

Вартість реалізованих протягом
звітного періоду товарів (робіт, послуг),
за які отримана попередня оплата
(аванс) у період сплати інших податків і
зборів, включається до суми доходу
платника ЄП за датою відвантаження
товарів (виконання робіт, надання
послуг)

Фінансовий результат до оподаткування
податкового (звітного) періоду збільшується на
суму доходу, отриманого як оплата за товари
(роботи, послуги), відвантажені (надані) під час
перебування на спрощеній системі оподаткування.
Положення цього підпункту не поширюються на
платників податків, які були платниками єдиного
податку четвертої групи

Єдиний податок 2% на період військового стану
Перехідні операції для юридичних осіб
Відвантажено на звичайній системі –
отримано кошти в період сплати 2% ЄП
(п. 292.11 ПКУ)
До складу доходу платника ЄП не
включається:

Аванс в період ЄП 2% - відвантаження на
звичайній системі
Коригувань немає

суми коштів, що надійшли як оплата товарів
(робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших
податків і зборів, встановлених цим Кодексом,
вартість яких була включена до доходу юридичної
особи при обчисленні податку на прибуток
підприємств або загального оподатковуваного
доходу фізичної особи - підприємця

!!! При прийнятті рішення щодо переходу на спрощену систему в особливий період варто
прорахувати серед іншого і перехідні операції задля уникнення подвійного оподаткування

Єдиний податок 2% на період військового стану
Звітність та сплата ЄП
Звітний період - місяць

Сплата ЄП

Платники єдиного податку третьої групи, які
використовують особливості оподаткування, встановлені
цим пунктом, подають податкову декларацію платника ЄП
у строки, встановлені для місячного податкового
(звітного) періоду, крім:

 Протягом 10 календарних днів, що настають
за останнім днем відповідного граничного
строку подання декларації платника ЄП

- фізичні особи, у випадку визначення єдиного
соціального внеску, подають звітність за звітний період грудень як податкову декларацію платника єдиного
податку за IV квартал податкового року, де розраховують
зобов'язання платників єдиного податку наростаючим
підсумком;

- Платники ЄП 3 гр, які використовують особливості
оподаткування, що зобов'язані визначити загальне
мінімальне податкове зобов'язання платників ЄП, подають
звітність за звітний період - грудень як податкову
декларацію платника єдиного податку за IV квартал
податкового (звітного) року, де розраховують зобов'язання
платників єдиного податку наростаючим підсумком,
загальне мінімального податкового зобов'язання

Єдиний податок 2% на період військового стану
Перехід на ЄП та повернення на звичайну систему
Подається заява за загальною формою для ЄП.

Перехід на ЄП

Дата набуття статусу платника ЄП 3 гр з особливостями:
 з 01 квітня 2022 року - у разі подання заяви до 01 квітня 2022 року;
 з наступного р. дня після подання такої заяви - у разі подання
заяви починаючи з 01 квітня 2022 року.

Добровільне:

Повернення на звичайну
систему

відмовитися від використання особливостей оподаткування, можна з
першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке
рішення

Автоматичне:
Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану
платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або
скасування воєнного, надзвичайного стану використовували
особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за
місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного
стану, втрачають право на використання особливостей
оподаткування і автоматично вважаються такими, що застосовують
систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до
обрання особливостей оподаткування

Єдиний податок 2% на період військового стану
ПДВ для ЄП 2%
Призупинення реєстрації
платника ПДВ (п.9.5)

Під призупиненням
реєстрації платником
ПДВ розуміється

Платники ЄП 3 гр., які використовують особливості оподаткування,
встановлені ПКУ:

 звільняються від обов'язку нарахування та сплати податку на додану
вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце
постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні
товарів на митну територію України (крім товарів з РФ)
 звільняються від подання податкової звітності з податку на додану вартість
 їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою.

 призупиняються права та обов'язки, встановлені розділом V та підрозділом
2 розділу XX ПКУ(в тому числі щодо формування податкового кредиту)
 Операції, здійснені платником ЄП 3 гр., який використовує особливості
оподаткування, вважаються такими, що не є об'єктом оподаткування ПДВ
 обрахунок показників, визначених статтею 2001 ПКУ, призупиняється
 Не враховуються в обрахунку показника НаклОтр суми ПДВ за отриманими
ПН/РК, дата виникнення ПЗ за якими припадає (припадала) на період
протягом якого, платник податку застосовував спрощену систему
оподаткування.

Єдиний податок 2% на період військового стану
ПДВ для ЄП 2%
На дату повернення на звичайну систему

Не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому
здійснено відновлення реєстрації платником ПДВ
нараховується ПДВ
на вартість товарів, послуг,
необоротних активів, які використані (поставлені,
реалізовані) в період застосування особливостей
оподаткування і придбаними/виготовленими з ПДВ до
початку застосування особливостей оподаткування.
Зведена ПН реєструється не пізніше останнього дня
першого звітного періоду після завершення дії воєнного,
надзвичайного станів
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 за товарами/послугами – виходячи з вартості
придбання таких товарів, послуг,

 по необоротних активах, – виходячи з балансової
(залишкової) вартості, що склалася станом на
початок звітного (податкового) періоду, протягом
якого здійснюються такі операції.

Єдиний податок 2% на період військового стану
Податок на прибуток
Подання Декларації з податку на прибуток

Платники податку на прибуток підприємств (у тому числі
платники податку, у яких річний дохід від будь-якої
діяльності, за попередній річний звітний період, не
перевищує 40 мільйонів гривень), які

2

 прийняли рішення про перехід на спрощену
систему
оподаткування
платником
з
особливостями
 або відмовились від використання особливостей
оподаткування

Подають податкову декларацію з податку на
прибуток підприємств за ті (той) періоди
протягом календарного року в яких платник був
платником податку на прибуток підприємств

ПДВ – загальні питання для платників на загальних умовах
Подання звітності, реєстрація ПН на період воєнного стану
 У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема
щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах
податкових накладних, розрахунків коригування, 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.
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П. 69.1 підрозділу 10 Перехідних положень ПКУ

 За операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано ПН та/або РК до
них, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі
вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів,
складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
 Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані
забезпечити реєстрацію ПН/РК
 !!! податковий кредит, задекларований під час дії воєнного стану на підставі первинних (розрахункових)
документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних ПН та
РК, зареєстрованих в ЄРПН

П. 382 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ

ПДВ – облік ПДВ на період воєнного часу
Висновки

1

2
2
3

4

5

Податкові зобов'язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території
України не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН ПН та РК до них, відображають у податковій звітності з ПДВ на
підставі наявних первинних (розрахункових) документів
Для обліку таких операцій варто виокремити субрахунок

Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити
реєстрацію ПН/РК
Варто заповнювати таблицю 1.1 "Відомості про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових
накладних, не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми
податкових зобов'язань за звітний (податковий) період" додатка (Д1) до податкової декларації з ПДВ (далі – Таблиця
1.1).
Надалі дані цієї таблиці сприятимуть реєстрації в ЄРПН податкових накладних і розрахунків коригування
Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані уточнити (привести
у відповідність) суму податкового кредиту включеного на підставі первинних документів у відповідності до
зареєстрованих ПН/РК

ПДВ – відсутність ПДВ як умовна поставка
(перехідні положення)
На період воєнного стану не вважаються використаними в неоподатковуваних ПДВ операціях
або операціях, що не є господарською діяльністю (тобто, ПДВ за п. 198.5 не нараховується),
товари (в т.ч. ОЗ):

 придбані з ПДВ, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного,
надзвичайного стану (тут також крім перехідних положень, працюють і загальні норми п. 189.9 ПКУ);
 придбані з ПДВ та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих
формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони
України у період дії воєнного, надзвичайного стану

!!! Важливо
Тільки правильне документальне оформлення таких операцій стане підставою для застосування вказаних та
інших подібних пільгових норм

ПДВ – операції, що не є постачанням (перехідні положення)

На період воєнного стану не є постачанням товарів та послуг передача/надання товарів та
послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі
зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України і т.д.

 крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою
ставкою податку на додану вартість;

 до таких операцій норми пункту 198.5 ПКУ не застосовуються.

ПДВ – звільняються від оподаткування
Тимчасово, на період запровадження воєнного стану звільняються від оподаткування ПДВ
операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

 Спеціальних засобів індивідуального захисту (за визначеним переліком)
 Лікарських засобів та медичних виробів за визначеним переліком
 Товарів оборонного призначення за визначеним переліком

ПДВ – звільняються від оподаткування

Тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України :

Звільняються від оподаткування ПДВ 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, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку
єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ (3% з ПДВ)
Звільняються від 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
Звільнення від оподаткування не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному

режимі імпорту товарів, які мають походження з РФ

ПДВ на авіа квитки 7%

ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного
№ 2139 від 15.03.2022

 Законом крім питань щодо рентної плати за видобування гозу Законом також визначено, що:

 Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, операції з надання послуг повітряного транспорту щодо внутрішнього
перевезення пасажирів та багажу (код 51.10.11 та 51.10.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК
016:2010) оподатковуються податком на додану вартість за ставкою у розмірі 7 відсотків";

ПДФО - благодійність
За результатами 2022 року податкова
знижка в розмірі що не перевищує
16% доходу

сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих)
платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних
внесків неприбутковим організаціям

Не включається до доходу ФО
протягом дії правового режиму
воєнного, надзвичайного стану

сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої)
благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними
особами, міжнародними благодійними організаціями на
користь учасників бойових дій, працівників підприємств,
установ, організацій, залучених до оборони, ФО, що
мешкають на території бойових чи покинули їх

Інші норми щодо відсутності
оподаткування благодійної допомоги
(п. 170.7)

цільова або нецільова благодійна допомога, що надається
платнику податку, який постраждав внаслідок збройної
агресії Російської Федерації у період дії правового режиму
воєнного,
надзвичайного
стану
(така
допомога
розподіляється за спеціальною процедурою)

!!! Важливо: первинні документи повинні підтверджувати саме ті факти і операції, для яких передбачені пільги (в тому
числі щодо статусу осіб)

ПДФО – передача палива

Не включається до доходу фізичної
особи (п.69.7)

Сума відшкодування вартості пального, витраченого
при наданні послуг з перевезення для забезпечення
потреб Збройних Сил України та підрозділів
територіальної оборони, не включається до складу
оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають
такі послуги.

ПДФО – продаж с/г продукції

Доповнено п. 23 підрозділу 1
Перехідних положень ПКУ

Доходи, отримані від продажу фізичною особою
власної сільськогосподарської продукції на користь
податкового агента оподатковуються податковим
агентом під час їх нарахування (виплати) та
відображаються ним у податковому розрахунку
загальною сумою

Тимчасово, починаючи з 01 квітня 2022 року та протягом дії воєнного стануположення підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті
165 Податкового кодексу України застосовуються з урахуванням таких особливостей:
доходи, отримані від продажу платником податку на користь податкового агента власної сільськогосподарської продукції, що
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною
особою, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати),
податкові агенти у податковому розрахунку, відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому
періоді доходів отриманих фізичними особами від продажу на користь податкового агента власної сільськогосподарської
продукції та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми
окремої виплати, суми нарахованого на неї податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка одержала дохід від
продажу на користь податкового агента власної сільськогосподарської продукції"

Паливо особливості

Ставка ПДВ 0%

Операції (до припинення чи скасування воєнного стану) з
постачання
товарів
для
заправки
(дозаправки)
або
забезпечення транспорту державних установ та підрозділів, які
утримуються за рахунок коштів держбюджету, для потреб
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та
інтересів держави

Ставка ПДВ 7 %, акциз – 0%

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного,
надзвичайного стану, операції із ввезення на митну території
України та постачання бензинів моторних, важких дистилятів,
скрапленого газу, нафти та сирих нафтопродуктів, одержаних з
бітумінозних порід (мінералів)

При цьому!
Не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з
пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що
оподатковуються за ставкою, встановленою в абзаці першому цього пункту. Суми такого від’ємного значення зараховуються до складу
податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.

Операції з підакцизними товарами в період
воєнного стану (в тому числі паливо)

Не виникає зобов’язання з акцизного податку по підакцизних товарах, які:

 примусово відчуженні або вилучені для потреб держави відповідно до Закону України «Про передачу,
примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»,
вартість яких, у подальшому, не буде компенсуватись платнику податків;
 передані Збройним Силам України, добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії
України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України,
Міністерству внутрішніх справ України та іншим організаціям, визначеним у кодексі, без попереднього або
наступного відшкодування їх вартості

Інші податки

Плата за землю

Екологічний податок

Мінімальне податкове зобов’язання

З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у
якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не
нараховується та не сплачується за земельні ділянки, що розташовані на
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово
окупованих територіях, а також за земельні ділянки, визначені обласними
військовими
адміністраціями
як
засмічені
вибухонебезпечними
предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або
скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується
екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово
окупованих територіях.
За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не
сплачується за земельні ділянки , що розташовані на територіях, на
яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за
земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як
засмічені вибухонебезпечними предметами

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями
Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України

Податок на нерухоме майно

Житлова нерухомість

Нежитлова нерухомість

за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не
сплачується податок на нерухоме майно за об'єкти житлової
нерухомості, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися)
бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих та за об'єкти
житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв'язку з
збройною агресією Російської Федерації

тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у
якому припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та
не сплачується податок на нерухоме майно за об'єкти нежитлової
нерухомості, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися)
бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними
формуваннями Російської Федерації.
При цьому платники податку - юридичні особи протягом шести
календарних місяців після дати припинення або скасування воєнного
стану мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій
відобразити зміни податкового зобов'язання із податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки за відповідний податковий
період.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації,
визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок визнання об'єктів житлової нерухомості, як такими, що непридатні для проживання у зв'язку з збройною агресією Російської
Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України

Дякуємо за увагу!
Контакти
Тетяна Стретович, Керівник департаменту податків та права
Тел.: +380 (73) 337-82-07; e-mail: Tatiana.Stretovych@bakertilly.ua
Ірина Панфілова, Менеджер департаменту податків та права
Тел.: +380 (73) 337-82-17; e-mail: irina.panfilova@bakertilly.ua

вул. Фізкультури, 28
Київ, 03680
Україна

Т: + 380 (44) 284 1865
Ф:+ 380 (44) 284 1866

www.bakertilly.ua
info@bakertilly.ua

Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Contact us:
GLOBAL OFFICE

CENTRAL OFFICE

New Bridge Street House 30-34
London, EC4V 6BJ
United Kingdom
T: + 44 (0) 20 3882 2000
F: + 44 (0) 20 3725 9890

28 Fizkultury St.,
Kyiv, 03150
Ukraine
T: + 380 (44) 284 18 65
F: + 380 (44) 284 18 66

SOUTH OFFICE

EAST OFFICE

ACCOUNTING SERVICES

39/1 Uspenska St.,
Odesa, 65014
Ukraine
T: + 380 (48) 734 71 83
F: + 380 (48) 734 71 83

160 Soborniy Ave.,
Zaporizhzhya, 69005
Ukraine
T: + 380 (61) 220 23 82
F: + 380 (61) 220 23 82

36 D E.Konovaltsa St.,
Kyiv, 01133
Ukraine
T: + 380 (44) 237 78 07
F: + 380 (44) 237 78 06

Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

