
 

 
 

       15.09.2022 

 

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА _______________________________________________ 2 
Валютний нагляд: припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку ___________________ 2 
Зміни у ПКУ: благодійна допомога ___________________________________________________ 2 
Фінмоніторинг: оновлено процедуру подачі інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника _____________________________________________________________________________ 2 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ___________________________________________________________ 3 
Подання додатку ПН у випадку звільнення від оподаткування доходу нерезидента 3 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК _________________________________________________________________ 3 
Єдиний податок за ставкою 2% для Резидента Дія Сіті ______________________________ 3 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК ______________________________________________________________ 3 
Ліцензія на право зберігання пального для філії _____________________________________ 3 

ЄСВ __________________________________________________________________________________ 4 
Особливості подачі звітності, якщо контролюючим органом донараховано ЄСВ ____ 4 

КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК) ______________________________________ 4 
Подання повідомлення ЮО про набуття участі у КІК, якщо набуття частки відбулося 
до 31.12.2021 _________________________________________________________________________ 4 

ВАЛЮТНИЙ НАГЛЯД ________________________________________________________________ 4 
Початок відліку граничного строку розрахунків при імпорті _________________________ 4 
Завершення валютного нагляду: валюта авансу відрізняється від валюти ціни 

отриманого товару ___________________________________________________________________ 5 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ _______________________________________________________________ 5 
Відкликання працівника із відпустки без збереження заробітної плати _____________ 5 
Дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною _________________________ 5 

ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ ________________________________________________________________ 6 
Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік __________________ 6 
Додаток ТЦ: наслідки несвоєчасного коригування __________________________________ 7 
Порушення граничних строків розрахунків за імпортними та експортними 
операціями під час воєнного стану – чи є шанс уникнути відповідальності __________ 7 

 

 
  

                                               ДАЙДЖЕСТ НОВИН 

                                                                                       ПОДАТКИ | ТЦ | ОБЛІК | ПРАВО 

 



               

KEYNAS GROUP, A Member of TAG Alliances 2 

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Валютний нагляд: припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку 

Національний банк визначив, що банки не мають права припинити 
валютний  нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних строків розрахунків 
за операцією з експорту або імпорту товарів на підставі документів про припинення 
зобов’язань шляхом взаємозаліку.  

Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 2 
вересня 2022 року № 197 "Про внесення змін до постанови Правління Національного 
банку України від 24 лютого 2022 року № 18", яка набрала чинності 6 вересня 2022 року 
(див. новий пункт 14-6). 

Хоча у п.14-6 Постанови №18 згадується про товари і сама постанова не роз’яснює 
окремо цей термін, слід враховувати, що "товар" у ЗЕД  - це будь-яка продукція, послуги, 
роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу 
(оплатної передачі). Зазначене підтверджується і Законом України Про валюту і валютні 
операції від 21.06.2018 №2473-VIII де визначено, що термін "товар" вживається у значенні, 
згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". 

Зміни у ПКУ: благодійна допомога 

Законом України №2520-IX внесені зміни до ПКУ, зокрема, підрозділ 1 розд.ХХ 
"Перехідні положення" ПКУ доповнено: 

- пунктом 25: тимчасово, починаючи з дати введення в Україні воєнного стану, що 
введений Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 
2102-IX, до його припинення або скасування положення абзацу четвертого підпункту "в" 
підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу застосовуються з урахуванням 
такої особливості: до прийняття Кабінетом Міністрів України переліку територій, на яких 
ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями 
Російської Федерації, статус фізичних осіб - платників податку, які отримують благодійну 
допомогу, виплачену (надану) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними 
особами, у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та 
благодійні організації", визначається самостійно надавачами благодійної допомоги; 

- пунктом 26: тимчасово, починаючи з дати введення в Україні воєнного стану, що 
введений Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 
2102-IX, до його припинення або скасування положення підпункту "в" підпункту 170.7.2 
пункту 170.2 статті 170 цього Кодексу застосовуються з урахуванням такої особливості: 
до прийняття Кабінетом Міністрів України порядку підтвердження статусу осіб, які 
постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у період дії 
правового режиму воєнного, надзвичайного стану, з метою невключення до 
оподатковуваного доходу фізичних осіб - платників податку доходів, отриманих у вигляді 
цільової або нецільової благодійної допомоги, статус таких осіб визначається самостійно 
надавачами цільової або нецільової благодійної допомоги. 

Фінмоніторинг: оновлено процедуру подачі інформації про кінцевого бенефіціарного 
власника 

ВРУ прийняла Закон, який передбачає: 

1. автоматизацію проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими 
бенефіціарними власниками юридичної особи, поданих до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній 
формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02092022_197
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02092022_197
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02092022_197
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2520-20#Text
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1043848
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2. скасування вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, 
що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника; 

3. скорочення випадків подання юридичними особами відповідних відомостей під 
час проведення реєстраційних дій. 

Закон спростить та пришвидшить подання юридичними особами інформації про 
кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до ЄДРПОУ, дасть змогу 
підвищити ефективність проведення фінансового моніторингу і сприятиме виконанню 
міжнародних зобов'язань України у відповідній сфері. 

Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування. Наразі Закон 
направлено на підпис Президенту. Остаточний текст Закону буде доступний після 
опублікування. 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Подання додатку ПН у випадку звільнення від оподаткування доходу нерезидента 

ДПС акцентує увагу, що платники податку – резиденти, у тому числі, фізична особа 
– підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або 
суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа – підприємець), який обрав 
спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську 
діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь 
нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату доходу із джерелом його 
походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської 
діяльності, зокрема і доходу, звільненого від оподаткування згідно норми міжнародного 
договору, повинні заповнювати по кожному нерезиденту, якому виплачуються такі 
доходи, додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств (далі – Декларація), та подавати його (їх) до контролюючих органів разом з 
Декларацією. 

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Єдиний податок за ставкою 2% для Резидента Дія Сіті 

ДПС інформує, що резидент Дія Сіті (юридична особа), який є платником податку 
на прибуток підприємств на загальних підставах, не може обрати третю групу платника 
єдиного податку з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану в Україні. 

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Ліцензія на право зберігання пального для філії  

ДПС повідомляє, що філія юридичної особи має право на провадження діяльності 
із зберігання пального на підставі ліцензії, отриманої юридичною особою, оскільки філії 
та представництва не є юридичними особами.  Вони наділяються майном юридичної 
особи,  що їх створила,  і  діють  на підставі  затвердженого  нею положення. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73227
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31452
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31377
https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/611214.html
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ЄСВ 

Особливості подачі звітності, якщо контролюючим органом донараховано ЄСВ 

Згідно інформації від ДПС, якщо за результатами перевірки контролюючим 
органом донараховано своєчасно не нарахований ЄСВ за минулі періоди, то 
страхувальнику потрібно подати Додаток 1 до Розрахунку. 

При цьому суми донарахованого ЄСВ відображаються у Додатку 1 до Розрахунку у 
тому місяці звітного (податкового) кварталу, в якому узгоджено такі донараховані суми. 

Для відображення донарахованої суми ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), 
нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовуються 
коди типу нарахувань 11 «сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних 
(податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких 
проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) 
заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами 
донараховано суму ЄСВ». 

 

КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК)  

Подання повідомлення ЮО про набуття участі у КІК, якщо набуття частки відбулося до 
31.12.2021 

ДПС звертає увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" зі 

змінами та доповненнями розд.I Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 
2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доповнено ст. 39 прим. 2 "Контрольовані 

іноземні компанії", яка відповідно до Закону України від 17 грудня 2020 року № 1117-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення 
збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування" 
набрала чинності з 01 січня 2022 року. 

Відповідно до пп.39 прим. 2.5.5 п. 39 прим. 2.5 ст. 39 прим. 2 ПКУ, юридична особа – 
резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про, зокрема, кожне 
безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок 
здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до 
визнання такої юридичної особи контролюючою особою відповідно до вимог ст. 39 прим. 2 
ПКУ. 

Отже, якщо набуття частки в контрольованій іноземній компанії відбулося до 
31.12.2021р. то підстав для подання Повідомлення не виникає, оскільки Повідомлення 
подається до контролюючого органу, зокрема, юридичними особами – резидентами України 
по факту такого набуття, що відбулось починаючи з 01.01.2022 року. 

 

ВАЛЮТНИЙ НАГЛЯД 

Початок відліку граничного строку розрахунків при імпорті 

ДПС звертає увагу, що відлік граничного строку розрахунків за операціями з 
імпорту товарів банк розпочинає з дати здійснення платежу (списання коштів з рахунку 
клієнта), а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива – 
здійснення банком платежу на користь нерезидента (списання коштів з рахунку банку). 

https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/611694.html
https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/611865.html
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31430
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У разі порушення законодавчо встановленого строку розрахунків за операціями з 
імпорту товарів нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення такого 
строку та здійснюється за кожний день прострочення, включаючи день завершення 
валютного нагляду відповідно до п.9 розд. ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду 
банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів. 

Завершення валютного нагляду: валюта авансу відрізняється від валюти ціни 
отриманого товару 

Порядок завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків регулюється Інструкцією про порядок валютного нагляду 
банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів. 

Згідно з п.17 розд. IV Інструкції N 7, банк з метою здійснення валютного нагляду за 
повнотою розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів використовує 
передбачені в договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу, якщо згідно 
з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни. 

Норма, зазначена в абзаці першому п.7 розд. IV Інструкції N 7, не застосовується, 
якщо в банку є підстави вважати, що операція з експорту, імпорту товарів може бути 
пов'язана з уникненням та/або невиконанням вимог, передбачених законодавством 
України, та призводить / може призвести до неотримання/недоотримання грошових 
коштів/товару резидентом. 

Якщо в договорі немає умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-
курс), за яким здійснюється перерахування, та/або у випадках, визначених в абзаці 
другому п.17 розд. IV Інструкції N 7, банк для здійснення валютного нагляду за 
дотриманням резидентами граничних строків розрахунків використовує офіційний курс 
гривні до іноземних валют, установлений НБУ на дату платежу. 

     Водночас, для надання конкретної відповіді з порушеного питання ДПС 
пропонує звертатись до НБУ. 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Відкликання працівника із відпустки без збереження заробітної плати 

Держпраці роз’яснює,  якщо працівнику було надано відпустку без збереження 
заробітної плати, відкликати його з такої відпустки –  не можна. 

Діючим законодавством, а саме: ст. 79 КЗпП України та ст. 12 Закону України "Про 
відпустки" встановлено, що відкликати працівника з відпустки можна лише тоді, коли 
йому надано щорічну відпустку. А відкликання працівника з інших видів відпусток не 
передбачено законодавством. 

Дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною 

Згідно з інформацією від Держпраці, при достроковому припиненні відпустки для 
догляду за дитиною працівник (батько чи мати дитини) має письмово повідомити 
роботодавця про дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною не пізніш як 
за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.  

Згода роботодавця для дострокового припинення відпустки для догляду за 
дитиною не потрібна. 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31433
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31433
https://dp.dsp.gov.ua/novyny/chy-mozhna-vidklykaty-pratsivnyka-iz-vidpustky-bez-zberezhennia-zarobitnoi-platy/
http://km.dsp.gov.ua/news/5563-schodo-mozhlivost-dostrokovogo-pripinennya-vdpustki-dlya-doglyadu-za-ditinoyu.html
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ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ  

Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік 

Звертаємо Вашу увагу, що з 01.01.2021 розширили перелік операцій, які для цілей 
оподаткування прирівнюються до виплати дивідендів (так звані "конструктивні" 
дивіденди) відповідно до пп.14.1.49 ПКУ.  

Зокрема, до дивідендів прирівнюються: 

1) вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що 
придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" пп.39.2.1.1 ПКУ, у 
контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки"; 

2) сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, 
зазначеному в підпунктах "а", "в", "г" пп.39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях 
порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки". 

За замовченням «конструктивні» дивіденди згідно з ПКУ оподатковуються 
податком на репатріацію на підставі пп. "б" пп.141.4.1 ПКУ за ставкою 15%.  

Тобто, задорогий імпорт або дешевий експорт у контрольованих операціях будуть 
спричиняти появу у суб’єкта господарювання обов’язку сплатити податок з доходів 
нерезидентів. Норма застосовується, якщо операція не відповідає принципу «витягнутої 
руки». 

Зараз саме час згадати про цю норму, оскільки податок за такими операціями має 
бути сплачений до граничної дати подання звіту про контрольовані операції за 
відповідний звітний (податковий) рік, тобто до 1 жовтня 2022 року. В іншому випадку 
платників податків очікують штрафні санкції за ст.125-1 ПКУ.  

Далі коротко наголосимо на основних моментах, котрі заслуговують уваги 
компаній: 

1) якщо операції з нерезидентом не відповідають принципу «витягнутої руки», то 
одразу слід аналізувати їх і на необхідність сплати податку на репатріацію; 

2) норми ПКУ застосовуються у тій частині, котра не суперечить міжнародним 
договорам. Дохід, котрий ПКУ прирівнює до дивідендів, не може оподатковуватись як 
дивіденди за міжнародним договором, якщо це суперечить нормам відповідних статей 
міжнародного договору; 

3) у міжнародному договорі може використовуватися базове та розширене 
поняття дивідендів. Залежно від того, яке визначення використовується, та який статус 
нерезидента (на етапі аналізу міжнародного договору грає роль тип пов’язаності 
нерезидента) для звільнення від оподаткування можуть застосовуватися стаття 10 
міжнародного договору, спеціальна стаття міжнародного договору (наприклад, щодо 
перевезень) або стаття 7 чи аналогічна; 

4) якщо дохід виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової, 
або якщо податок на доходи нерезидента не було утримано з відповідного доходу під час 
виплати (у тому числі під час виплат доходів, прирівняних за ПКУ до дивідендів), такий 
податок підлягає нарахуванню та сплаті з урахуванням «натурального коефіцієнту»; 

5) для неутримання податку з доходу нерезидента або застосування зниженої 
ставки податку, якщо це передбачає міжнародний договір, слід отримати довідку про 
резидентський статус контрагента. Така довідка має відповідати вимогам ст.103 ПКУ.  

При цьому, зважаючи на особливості декларування та сплати податку, довідка має 
бути за період, коли визначалася ставка оподаткування. Тобто, якщо по контрольованим 
операціям 2021 року звітуємо у 2022 році, то довідка має бути датована 2022 роком. Такий 
механізм пов’язаний із тим, що на момент здійснення операції із нерезидентом суб’єкт 
господарювання може не знати, чи є операція контрольованою та чи відповідає вона 
принципу «витягнутої руки», а отже ще рано говорити про виплату доходу; 
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6) більш детально з правилами оподаткування доходів нерезидентів, що 
прирівнюються до дивідендів, платники податків можуть ознайомитись в Узагальнюючій 
податковій консультації від Мінфіну.  

Додаток ТЦ: наслідки несвоєчасного коригування 

Якщо платник податків буде подавати додаток ТЦ після 01.10.2022, то у даному 
випадку буде застосовуватися штраф відповідно до п.50.1 ПКУ. При поданні уточнюючої 
декларації він складе 3% від суми недоплати за її наявності. Звільнення від штрафу тут не 
спрацює, оскільки подання відбуватиметься вже після 1 жовтня. 

Крім цього нараховуватиметься і пеня. Нарахування пені розпочнеться після 
спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 
податкового зобов’язання (пп.129.1.3 ПКУ).  

У нашому випадку граничний термін подання Декларації з податку на прибуток за 
звітний 2021 рік є 1 березня 2022 року, а сума податкового зобов'язання, розрахованого 
за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті в строки, визначені ст.57 ПКУ, 
протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного 
строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації. Відповідно нарахування 
пені розпочнеться з 9 червня 2022 року. Розрахунок проводиться виходячи із 100% ставки 
НБУ, яка діє на кожен день прострочки.  

Зауважимо: у воєнний стан на послаблення можуть розраховувати лише ті суб’єкти 
господарювання, котрі не мають можливості виконувати свої податкові обов’язки. 
Порядок підтвердження цього факту вже затверджено Мінфіном. Усі ж інші штрафів не 
уникнуть. 

Порушення граничних строків розрахунків за імпортними та експортними операціями під 
час воєнного стану – чи є шанс уникнути відповідальності 

Протягом карантину та певного проміжку воєнного стану більшість податкових 
перевірок були заборонені. 

Однак з 02 червня 2022р. парламент відновив можливість проведення перевірок з 
питань порушень валютного законодавства в частині дотримання граничних строків 
надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними 
операціями (п.69.2 Підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України). 

Так сталося, що іноземні контрагенти після початку повномасштабної війни рф 
проти України та під впливом непрогнозованості розвитку подій в окремих випадках 
призупинили розрахунки з українським бізнесом. 

У результаті за частиною операцій, проведених до 24.02.2022р., формально 
відбулося порушення граничних строків розрахунків (тобто, розрахунки / поставка 
продукції не були проведені в межах 365 днів). 

Як відомо, Закон про валюту та валютні операції №2473-VIII від 21.06.2018р. 
встановлює відповідальність за порушення граничних строків розрахунків за імпортними 
та експортними операціями – пеня у розмірі 0,3% за кожний день прострочення, але не 
більше суми неодержаних грошових коштів за договором чи вартості недопоставленого 
товару. При цьому законодавство не передбачає автоматичного звільнення від цієї 
відповідальності у зв’язку з воєнним станом. 

Однак чи дійсно такі ситуації є порушенням валютного законодавства та 
беззаперечно тягнуть застосування відповідальності? 

Нижче наводимо наші міркування, які не варто розглядати як однозначні 
твердження та беззаперечні професійні судження. 

1. Чи дійсно недотримання вже в період воєнного стану строку розрахунків в 
365 днів за операціями, вчиненими до 24.02.2022р., повинно кваліфікуватися як 
порушення. 
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З початком дії воєнного стану до ПКУ були внесені дві нові норми – п. п.69.9 
Підрозділу 10 Розділу ХХ та п.102.9 ПКУ – щодо зупинення строків, контроль за якими 
здійснює ДПС. 

У свою чергу, валютне законодавство входить до переліку законодавства, 
контроль за яким здійснює ДПС, зокрема, така функція у податкових органів передбачена 
в силу п. п.19¹.1.4, 19¹.1.34,  п.41.1.1 ПКУ. 

З урахуванням наведеного може напрошуватися висновок: якщо не порушено 
строк розрахунку, який може вважатися призупиненим, то, відповідно, немає порушення 
та не може застосуватися відповідальність. 

Яка позиція органів державної влади: 

1) ДПС України в своїх коментарях взагалі не враховує норми щодо зупинення 
строків при висвітленні питання відповідальності. 

2) НБУ в свою чергу скоротив строки розрахунків до 180 днів для операцій, що 
здійснюються починаючи з 05.04.2022р. 

3) Відновлення перевірок може також опосередковано свідчити про позицію 
парламенту щодо необхідності застосування відповідальності. 

2. Навіть якщо прострочення строку розрахунку визнається порушенням, чи не 
звільняє воєнний стан від відповідальності. 

Як відомо, нарахування пені за порушення строку розрахунків за імпортними та 
експортними операціями зупиняється у випадку відкриття судом провадження у справі за 
позовом до контрагента-нерезидента про стягнення заборгованості. 

Однак чи об’єктивно могли українські суб’єкти господарювання після початку 
воєнного стану реалізувати можливість судового захисту? 

Після початку повномасштабної війни рф проти України більшість українських 
суб’єктів господарювання були деякий час чи взагалі «знерухомлені», чи зайняті іншими 
куди важливішими завданнями. 

Тобто, ініціюванню можливого судового захисту могли перешкоджати обставини, 
спричинені воєнним станом між іншим наприклад: 

▪ невідкладність дій, спрямованих на захист працівників, їх сімей, активів 
тощо; 

▪ обмежена робота судів України (за деякими зовнішньоекономічними 
договорами саме суди України мають розглядати спори); 

▪ обмежена робота Укрпошти тощо. 

Відповідно до п.112.8.9 ПКУ обставинами, що звільняють від фінансової 
відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є: 

вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили 
(форс-мажору). 

Однак цей варіант вряд чи вдасться реалізувати без сертифікату ТПП про 
підтвердження форс-мажорних обставин. При цьому наголошуємо, що навіть у випадку 
отримання сертифікату як ДПС, так і суд можуть критично оцінити цей доказ та не 
погодитися з таким підходом. 

Варто відзначити, що Верховний суд під час розгляду справ про скасування ППР за 
недотримання підприємствами, які здійснювали свою діяльність на території проведення 
АТО, строків розрахунків за імпортними та експортними операціями зауважував про 
форс-мажорність обставин проведення АТО та з урахуванням положень законодавства 
приходив до висновку, що до таких підприємств не повинна застосовуватися 
відповідальність. 

Також у відповідний період для компаній, які здійснювали свою діяльність на 
території проведення АТО, окремо на рівні Закону про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті №185/94-ВР від 23.09.1994 було врегульовано звільнення від 
нарахування та стягнення пені. 
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Тобто вже раніше судами бралися до уваги обставини непереборної сили 
(проведення АТО) у питанні дотримання строків розрахунків за імпортними та 
експортними операціями. 

Наведені міркування підштовхують до роздумів про те, чи дійсно українському 
бізнесу варто безапеляційно «приймати» фінансову відповідальність та не спробувати 
оскаржити претензії ДПС. 

3. У чому може полягати позитив від застосування процедур досудового та 
судового оскарження: 

1) Протягом періоду оскарження сума пені є неузгодженою та не підлягає 
сплаті аж до набрання судовим рішенням законної сили.  

В поточних обставинах розгляд судової справи може тривати роками. 

2) Судова практика щодо правомірності застосування пені за прострочення у 
сфері валютного законодавства, допущені в період воєнного стану, не сформована. 

Отже, не варто виключати можливих позитивних підходів для суб’єктів 
господарювання. 

Якщо гра варта свічок, зокрема, сума нарахованої податковим органом пені є 
істотною (зокрема, у порівнянні з можливими витратами на оскарження), варто брати до 
уваги оновлені підходи судів до питання строку звернення до суду з позовом про 
оскарження податкових рішень: 

▪ 1 місяць – у випадку використання досудового оскарження; 
▪ 6 місяців – у випадку невикористання досудового оскарження. 

Утім, кожна ситуація потребує окремого аналізу та оцінки. 

 

 

 
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 

 


	ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА
	Валютний нагляд: припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку
	Зміни у ПКУ: благодійна допомога
	Фінмоніторинг: оновлено процедуру подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника

	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
	Подання додатку ПН у випадку звільнення від оподаткування доходу нерезидента

	ЄДИНИЙ ПОДАТОК
	Єдиний податок за ставкою 2% для Резидента Дія Сіті

	АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
	Ліцензія на право зберігання пального для філії

	ЄСВ
	Особливості подачі звітності, якщо контролюючим органом донараховано ЄСВ

	КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК)
	Подання повідомлення ЮО про набуття участі у КІК, якщо набуття частки відбулося до 31.12.2021

	ВАЛЮТНИЙ НАГЛЯД
	Початок відліку граничного строку розрахунків при імпорті
	Завершення валютного нагляду: валюта авансу відрізняється від валюти ціни отриманого товару

	ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
	Відкликання працівника із відпустки без збереження заробітної плати
	Дострокове припинення відпустки для догляду за дитиною

	ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ
	Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік

	ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ
	Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік

	ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ
	Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік

	ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ
	Конструктивні дивіденди: уважно аналізуємо операції за 2021 рік


