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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Воєнний стан подовжено: прийняті законопроєкти 

Верховна Рада на засіданні 15 серпня подовжила дію воєнного стану та загальної 
мобілізації. Строк дії воєнного стану в Україні буде продовжений з 05:30 23 серпня 2022 
року строком на 90 діб. Закони набирають чинності з дня офіційного опублікування. 
Подовження дії воєнного стану також означає, що продовжать свою дію окремі податкові 
послаблення. 

Трудові відносини з нефіксованим робочим часом 

З 10.08.2022 набуває чинності Закон, котрий дозволяє укладати трудові договори 
з нефіксованим робочим часом. Це особливий вид трудового договору, умовами якого не 
встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку 
виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором 
роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно, але з 
дотриманням умов оплати праці, котрі передбачаються новою ст.211 КЗпП.  

Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця 
не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей 
роботодавець.  

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом повинен містити, зокрема, 
інформацію про: 

- спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання 
роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником 
своїх обов’язків; 

- спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність 
приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених 
частиною восьмою цієї статті; 

- інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години 
та дні). 

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі 
трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця 
становить 32 години. Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу 
менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години 
робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором. 

Примірну форму такого трудового договору ще має затвердити Мінекономіки. Але, 
вважаємо, що це не є перепоною у використанні власних.  

 

ПДВ 

Покупець на 2% ЄП: як постачальнику зменшити податкові зобов'язання 

Податківці у своїй консультації з категорії 101.24 ЗІР зазначили, що постачальник 
може відобразити у податковій декларації з ПДВ зменшення податкового зобов’язання 
на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, що передбачає зменшення 
суми компенсації вартості товарів/послуг, складеного у період з 24.02.2022р. до 
27.05.2022 р., що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, який у період воєнного стану обрав 
особливості оподаткування ЄП за ставкою 2%: 

- у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому здійснено 
перерахунок та складено такий розрахунок коригування – за умови його реєстрації в 
ЄРПН покупцем протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, 
на якій такий покупець перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним 
податком за ставкою 2% (відновлення реєстрації платника ПДВ); 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40239
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40240
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2421-20#Text
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31260
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- у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому такий 
розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН – у разі його реєстрації після сплину 60 
календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такий покупець 
перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2% 
(відновлення реєстрації платника ПДВ). 

То ж на даний момент для РК діє послаблення, поки покупець перебуває на 
«особливій» спрощенці. Але! Будьте уважні та перевіряйте статус контрагента, адже 
повернення на звичайні умови оподаткування є можливим не тільки автоматично після 
завершення воєнного стану, а й добровільно. 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Подання фінансової звітності, якщо протягом кварталу перебували на спрощеній 
системі за ставкою 2% 

Податківці у категорії 102.20.01 ЗІР зазначили, що платник податку, який з 
01.05.2022 перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2% та відновив сплату 
податку на прибуток підприємств з 01.06.2022, разом з Податковою декларацією з 
податку на прибуток підприємств за звітний період півріччя 2022 року подає фінансову 
звітність, яка складається наростаючим підсумком за звітний період півріччя 2022 року, 
починаючи з 01.01.2022 по 30.06.2022. 

При цьому результати діяльності за період його перебування на сплаті єдиного 
податку за ставкою 2 % (з 01.05.2022 до 01.06.2022) не враховуються в Декларації при 
визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 
134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для 
платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на 
загальну. 

Водночас варто відмітити, що платник податку може подати доповнення до такої 
Декларації, передбачене п. 46.4 ПКУ, із поданням пояснень щодо обрахованих показників 
податкової та фінансової звітності за відповідні періоди у довільній формі, із зазначенням 
про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації. Таке доповнення 
вважатиметься невід’ємною частиною Декларації. Платник податків, який подає звітність 
в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі. Радимо скористатися 
таким правом та у разі виникнення подібних ситуацій у майбутньому подавати 
доповнення, щоб пояснити розбіжності між податковою декларацією та фінзвітністю. 

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Як діяти платнику ЄП за ставкою 2% у разі порушення умов перебування на спрощеній 
системі 

Державна податкова служба України пояснює, що платники єдиного податку 
третьої групи за ставкою 2% доходу, у разі порушення умов перебування на спрощеній 
системі оподаткування, визначених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, 
зобов’язані з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у 
якому здійснене одне із порушень, перейти на сплату інших податків і зборів, визначених 
ПКУ. 

Перевищення доходу у групі 3 за ставкою 2%: чи буде грати роль при поверненні на 
«звичайну» спрощену систему 

ДПС України роз’яснює, що після автоматичного повернення юридичної особи на 
третю групу єдиного податку за ставкою, що застосовувалась до дати обрання спрощеної 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31301
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31269
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31269
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31275
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системи з особливостями оподаткування, до суми граничного обсягу доходу, визначеного 
п.п.3 п.291.4 ПКУ не включається дохід, отриманий юридичною особою – платником 
єдиного податку третьої групи під час використання таким платником особливостей 
оподаткування, встановлених п.9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Тобто 
переживати про сплату податку за підвищеними ставками (6% та 10%) та перехід на 
загальну систему не потрібно. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Мінфін вніс правки до бухгалтерської нормативки: облік ОЗ, інвентаризація, фінвитрати 

Мінфін своїм наказом вніс зміни до Плану рахунків, Інструкції з застосування Плану 
рахунків, НП(С)БО 7 «Основні засоби» та Положення про інвентаризацію. Основні зміни 
полягають у наступному: 

1) з НП(С)БО 7 прибрали норму щодо особливого порядку переоцінки нульових ОЗ. 
Нагадаємо, що раніше якщо залишкова вартість об'єкта ОЗ дорівнювала нулю, то його 
переоцінена залишкова  вартість визначалася додаванням справедливої  вартості цього 
об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому 
для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначалася 
ліквідаційна  вартість. Зараз керуватися слід загальними нормами; 

2) перегляд ліквідаційної вартості та строку корисного використання ОЗ приписали 
проводити на кінець звітного року (оновлений п. 25). Раніше ж перегляд можна було 
здійснювати у будь-який час при зміні умов використання ОЗ. Врахуйте дані зміни при 
складанні проміжної звітності за 9 місяців 2022 року; 

3) під надавачів фінансових послуг модернізовано рахунок 67; 

4) в унісон із Порядком подання фінзвітності були внесені норми у Положення про 
інвентаризацію. 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Збереження середньої заробітної плати добровольцям тероборони 

Мінекономіки 1 серпня оновило свій коментар щодо змін внесених до трудового 
законодавства. Додано роз’яснення щодо необхідності збереження середнього заробітку 
членам добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Фахівці відомства 
зазначили, що в частині збереження за членами ДФТГ середнього заробітку, 
законодавчих підстав для припинення виплати збереженого середнього заробітку 
зазначеним категоріям працівників не вбачається. 

Мінфін оновив форми об’єднаної звітності 

Мінфін своїм наказом оновив форми об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Зміни 
стосуються відображення сум нарахованої заробітної плати за найманих працівників, 
призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, які не отримували доходи у 
вигляді грошового забезпечення у період мобілізації. Для цього з’явилися додаткові 
рядки. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування – 09.08.2022р. Додаткових 
норм щодо звітування вперше він не встановлює, то ж діяти має загальне правило з п.46.6 
ПКУ.  

Нова форма повідомлення про прийняття на роботу 

Кабмін своєю постановою оновив форму повідомлення про прийняття працівників 
на роботу. Оновлення в основному спричинені наявністю спеціальних правил для 
резидентів Дія Сіті. Проведено розмежування та виділено в окремі категорії звичайних 
працівників та тих, що працюють за договорами ЦПХ і гіг-спеціалістів. Проте, оскільки 

https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA(3).docx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e3e57b2d-aaeb-41b2-9dcf-c14deac391cd&title=KomentarMinekonomikiDoNormZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoOptimizatsiiTrudovikhVidnosinVid1-Lipnia2022-R-2352-ikh
https://ips.ligazakon.net/document/RE38140?an=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2022-%D0%BF#Text
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формою користуються усі роботодавці, то їх також зачіпає необхідність застосовувати 
нову форму.  

 

ІНШЕ 

Особливості контролю за міжнародним законодавством в умовах воєнного стану 

Державна податкова служба України для забезпечення взаємодії з платниками 
податків інформує про права та обов’язки платників та контролюючих органів з питань 
міжнародного оподаткування (оподаткування доходів нерезидента, контроль за 
контрольованими іноземними компаніями та нерезидентами). Виділимо головні 
моменти. 

1) Строки давності. Відповідно до вимог п.102.1 ПКУ, загальний строк давності для 
проведення перевірок та визначення суми грошових зобов’язань для контролюючого 
органу та платника податків складає 1095 днів (3 роки), що настає за останнім днем 
граничного строку подання податкової декларації, та/або граничного строку сплати 
грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова 
декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Разом з тим, відповідно 
до вимог п. 102.9 ПКУ (зі змінами, внесеними Законом України від 15.03.2022 №2120-IX) 
перебіг строків давності на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану 
для платників та контролюючого органу зупинений. 

Таким чином, строки давності в частині оподаткування доходів нерезидентів 
зупинені з 18.03.2020. 

2) Перевірки з питань оподаткування нерезидентів. Під час дії воєнного стану в 
Україні податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки – зупинені, крім 
документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника 
податків та/або з підстав, визначених, зокрема, пп.78.1.7 ПКУ в частині оподаткування 
доходів нерезидента (п.п.69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу). 

Слід також зазначити, що по перевірках, які завершено, терміни надання 
заперечень до акту перевірок та оскарження прийнятих податкових повідомлень рішень 
також призупиняються на період воєнного стану в Україні. При цьому по зупинених 
перевірках з питань оподаткування доходів нерезидентів терміни проведення таких 
перевірок також призупиняються. 

3) Контроль за КІК. Згідно з пп.392.5.5 ПКУ фізична особа - резидент України або 
юридична особа - резидент України надсилає до контролюючого органу Повідомлення 
про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях протягом 60 
днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження 
(припинення фактичного контролю). Обов’язок такого подання залишається й на 
сьогодні. 

При цьому будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або 
фінансова установа, який виявив факти, що свідчать про володіння фізичною 
(юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, 
надсилає повідомлення про це ДПС засобами електронного зв'язку не пізніше п'яти 
робочих днів з дня виявлення зазначених фактів відповідно до пп.392.6.3 ПКУ. 

Направлення податкових вимог: Мінфін змінив умови 

Мінфін своїм наказом вніс зміни до Порядку направлення податковими органами 
податкових вимог платникам податків. Головні зміни наступні: 

1) протягом періоду оскарження платником податків відповідно до ст. 56 ПКУ суми 
грошових зобов'язань, визначених податковим органом відповідно до ПКУ та інших 
законодавчих актів, податкова вимога з податку, що оскаржується, не формується та не 
надсилається, а сума такого грошового зобов'язання вважається неузгодженою; 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/603134.html
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE38178?an=30
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2) податкові вимоги мають формуватися разом з детальним розрахунком суми 
податкового боргу; 

3) податкова вимога не формується та не надсилається (не вручається), якщо 
загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста восьмидесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

Зміни набули чинності 09.08.2022р.  

 

ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ  

Нарахування податкових зобов'язань за п.198.5 ПКУ 

Коли товари, послуги або необоротні активи використовуються у пільговій, 
неоподатковуваній або негосподарській діяльності у суб’єктів господарювання виникає 
обов’язок нарахування ПЗ за п.198.5 ПКУ. У випадку із товарами або послугами слід бути 
вкрай уважними та аналізувати операцію, котра здійснюється комплексно. Так, база 
оподаткування ПДВ у цих випадках визначається відповідно до п.189.1 ПКУ. Для 
товарів/послуг – це ціна їх придбання. Якщо ми говоримо про товари суб’єкта 
господарювання, то у разі їх використання в діяльності, передбаченій п.198.5 ПКУ, слід 
також аналізувати здійснені супутні витрати. Наприклад, транспортно-заготівельні. Або ж 
у випадку списання власновиробленої продукції (допустимо, що списання відбувається 
через псування) ПЗ з ПДВ за п.198.5 ПКУ слід визначати не виходячи із балансової 
вартості такої продукції, а зі складових її собівартості, котрі давали право на податковий 
кредит. 

 

 
АННА ХОМЮК 

Провідний консультант з бухгалтерського 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 

anna.khomiuk@keynas.com 

www.keynas.com 
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