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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Відновлено податкові обов’язки, перевірки та відшкодування ПДВ 

12 травня прийнято Закон, який передбачає наступні зміни до ПКУ. 

1. Відновлення обов’язків платників податків, у яких є можливість виконувати свої 
податкові обов’язки, в частині: 

- дотримання термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків 
коригування в ЄРПН; 

- подання податкової звітності; 

- сплати податків. 

2. У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій 
податковий обов’язок, платники податків звільняються від відповідальності з 
обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або 
скасування воєнного стану в Україні. При чому перелік документів, які 
підтверджуватимуть неможливість виконання податкових обов'язків, 
встановлюватиметься Мінфіном. 

3. Відновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності. 

4. Відновлення відшкодування ПДВ. 

5. Встановлення змін для ІІІ групи платників єдиного податку - платники єдиного 
податку за ставкою 2 % 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 єдиний податок за ставкою 2 
%, за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо реєстрації ПН/РК, 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 %. 

Зміни наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону, окрім 
змін щодо камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх 
подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, які 
набирають чинності з 2 червня 2022 року. 

Поки що остаточний текст закону відсутній, але можна ознайомитися із 
законопроектом. 

 

 

Посилено захист прав працівників 

ВРУ прийнято Закон який сприятиме приведенню вітчизняного законодавства у 
відповідність до законодавства ЄС, практики Міжнародної організації праці та матиме 
позитивний вплив на ринкове середовище. 

Цим законом передбачено: 

1. у сфері колективно-договірного регулювання: 

- можливість укладення колективного договору фізичною особою, яка 
використовує найману працю (на сьогодні - лише у юридичних особах); 

- обов'язок роботодавця ознайомлювати працівників з текстом колективного 
договору; 

- поширення дії галузевої угоди на усіх роботодавців відповідної галузі; 

2. щодо недопущення дискримінації у сфері трудових правовідносин: 

- визначено, що не вважається дискримінацією у сфері праці та що є 
необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74198
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1292211
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5266&skl=10
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- врегульовано окремі питання щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з 
працевлаштування; 

3. щодо масових звільнень: уточнено положення законодавства у частині 
визначення ознак того, що є масовим вивільненням працівників з ініціативи роботодавця 
та як роботодавець здійснює повідомлення про масове вивільнення; порядку проведення 
роботодавцем консультацій з профспілковими представниками перед масовими 
звільненнями працівників. 

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Наразі остаточний текст закону відсутній, але із законопроектом можна 
ознайомитися за посиланням. 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

Період, з якого не проводяться коригування на суму допомоги армії 

Податківці роз’яснюють, що коригування фінансового результату до 
оподаткування, щодо коштів та товарів які добровільно перераховані (передані) на 
користь ЗСУ та інших визначених державних органів і структур, починаючи з 24 лютого 
2022 року не проводяться платниками податку на прибуток підприємств у податковому 
(звітному) періоді здійснення таких операцій з відображенням відповідних сум 
податкових пільг у додатку ПП до Декларації. 

 

Формування витрат, які пов’язані із псуванням або знищенням їх майна 

З метою правомірного формування витрат для цілей оподаткування, які пов’язані 
із псуванням або знищенням майна платника податків у зв’язку із форс-мажорними 
обставинами, ДПС звертає увагу на таке. 

Врахування у складі витрат платника податку втрат від псування або знищення 
його майна внаслідок настання форс-мажорних обставин повинно здійснюватися на 
підставі відповідних первинних документів, за умови проведення обов’язкової 
інвентаризації відповідно до наявних підстав для такої інвентаризації та за наявності 
сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). 

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ЗА СТАВКОЮ 2% 

 

Затверджено форму податкової декларації платника ЄП за ставкою 2% 

Податківці інформують, що Міністерство фінансів України затвердило форму 
податкової декларації платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%. 

Вперше декларацію за квітень потрібно подати до 20 травня 2022 року. 

Станом на 16.05.2022р. в Електронному кабінеті з'явилася форма декларації. 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/619977
https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/581542.html
https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/582117.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/582084.html
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період дії воєнного стану 

За інформацією Держслужби України з питань праці у період дії воєнного стану 
допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової 
непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у 
зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним 
за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову 
непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки. 

 

Робота за сумісництвом для переселенця 

Держслужба України з питань праці інформує, що на час дії воєнного стану для 
вимушених переселенців скасовано обмеження для роботи за сумісництвом, які 
стосуються часу тривалості роботи.  

Тому працівника-переселенця можна оформити не лише на 0,5 ставки, але й на 
більшу тривалість робочого часу. 

 

Урахування періоду призупинення дії трудового договору до стажу для щорічної 
основної відпустки 

Держслужба України з питань праці зауважує, що в період призупинення дії 
трудового договору працівник фактично не працює і за ним не зберігається середній 
заробіток. 

Відповідно, період призупинення дії трудового договору не може бути враховано 
до стажу роботи для надання щорічної основної відпустки працівникові. 

 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ  
 

Звільнення від сплати земельного податку та податку за нерухомість 

Підпунктом 69.14 підрозд.10 розд. ХХ ПКУ передбачено, що тимчасово, на період 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, плата за 
землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та 
комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або 
користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за 
земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими 
адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні 
фортифікаційні споруди. 

Абзац 4 пп.69.22 підрозд.10 розд. ХХ ПКУ встановлює, що на період з 1 березня 
2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не 
нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно за об'єкти нежитлової 

https://smu.dsp.gov.ua/news/skorochennia-shtatu-abo-chyselnosti-pratsivnykiv-v-umovakh-voiennoho-stanu/
https://smu.dsp.gov.ua/forpeople/recomendwartime/chy-mozhu-ia-pratsevlashtuvatysia-na-robotu-za-sumisnytstvom-iak-vpo-iakshcho-na-osnovnomu-mistsi-roboty-meni-oformleno-prostii-chy-mozhu-ia-pry-tsomu-pratsiuvaty-povnyi-robochyi-chas-a-ne-na-0-5-stav/
https://te.dsp.gov.ua/chy-vrahovuyetsya-period-pryzupynennya-diyi-trudovogo-dogovoru-do-stazhu-dlya-shhorichnoyi-osnovnoyi-vidpustky/
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нерухомості, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. 

Для обох наведених вище норм перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові 
дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, має 
визначатися Кабінетом Міністрів України. 

На даний час Кабміном офіційно не оприлюднено перелік цих територій.  

Звертаємо увагу, що зі сторони платників податків ініційовано електронну петицію 
з проханням зобов’язати Кабінет Міністрів України негайно визначити та опублікувати 
перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. 

Враховуючи зазначене вище, поки що доцільно сплачувати земельний податок та 
податок на нерухомість. Пізніше, після публікації Кабміном переліку територій, можна 
буде подати відповідні уточнюючі декларації та зменшити нараховані суми податків на 
підставі пп.69.14 і 69.22  підрозд.10 розд.ХХ ПКУ. 

 

 

 

 
ТЕТЯНА ШКАБАРА 

Консультант з обліку та оподаткування 
 

KEYNAS GROUP 
04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська 36А, оф. 204 

Тел: +38 (044) 299 95 06/+38 (044) 299 96 05 

 Моб.: +38 (098) 393 07 88  

tetiana.shkabara@keynas.com 

 

www.keynas.com 

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/10513?page=1
mailto:tetiana.shkabara@keynas.com
http://www.keynas.com/
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