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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Набрали чинності нові законодавчі норми про державну мову 

Урядовий портал інформує, що з 16 липня 2022 року набирає чинності низка нових 
норм Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної": 

1. комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, встановлена на товарах, 
що реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, 
який за обсягом та змістом має містити не менше інформації, ніж іншомовні версії такого 
інтерфейсу. Недотримання цієї вимоги має наслідки, визначені законодавством про 
захист прав споживачів для реалізації товару неналежної якості; 

2. інтернет-ресурси, які використовуються в якості інтернет-представництв 
(вебсайти, сторінки в соцмережах, ютуб-, вайбер-, телеграм-канали, інформаційні боти, 
мобільні застосунки тощо) суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому 
числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, 
яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням; 

3. запроваджується адміністративна відповідальність за всі порушення Закону - 
розмір штрафу становитиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За 
повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн. 

Змінено перелік послуг критичного імпорту 

Кабміном внесено чергові зміни до переліку послуг критичного імпорту, за 
операціями з яких рекомендовано Нацбанку забезпечити здійснення переказів. 

Із переліку виключено: 

1. розрахунки за договорами лізингу транспортних засобів, 

2. рекламна діяльність, 

3. оренда автотранспорту, 

4. розрахунки за ліцензійними договорами, зокрема роялті. 

До переліку додано, зокрема, оплату послуг з надання персоналу компаніями-
нерезидентами на користь резидентів України; 

Відповідна Постанова Кабміну набирала чинності з 00 годин 00 хвилин 23 липня 
2022 року. 

Розширено перелік дозволених переказів в іноземній валюті 

Починаючи із 23.07.2022 року, згідно з Постановою Нацбанку, дозволяється: 

1. переказ коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків банків-
нерезидентів в іноземній валюті, відкритих у банках-резидентах; 

2. переказ резидентами коштів з метою розрахунків за договорами лізингу 
транспортних засобів, оренди автотранспорту. 

Звільнено від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності 
у період дії воєнного стану 

ВРУ прийнято Закон, яким передбачено, що: 

1. оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової 
звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, 
консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та 
консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом трьох 
місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період 
неоприлюднення фінансової звітності; 

2. у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після 
його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за 
порушення вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

https://www.kmu.gov.ua/news/taras-kremin-16-lypnia-nabyraiut-chynnosti-nyzka-novykh-norm-zakonu-pro-derzhavnu-movu-ta-zaprovadzhuietsia-administratyvna-vidpovidalnist-za-porushennia
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-u-dodatok-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-24-liutoho-t220722
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072022_157
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1308784
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щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-
сторінці або веб-сайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими звітами. 

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

Станом на 31 липня 2022 року Закон направлено на підпис Президенту. Остаточний 
текст Закону буде відомий після його опублікування. 

Внесено зміни до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 

ВРУ прийняла Закон, яким внесено ряд змін до ЗУ "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" : 

1. запроваджено категорії груп материнського підприємства та його дочірніх 
підприємств для цілей консолідації, подання і оприлюднення фінансової звітності; 

2. звільнено від обов’язкового складання, подання і оприлюднення консолідованої 
фінансової звітності малі та середні групи з метою спрощення ведення бізнесу; 

3. удосконалено окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за 
міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в 
єдиному форматі; 

4. доповнено перелік підприємств, які складають фінансову звітність за 
міжнародними стандартами фінансової звітності; 

5. уточнено положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності 
разом з аудиторським звітом з метою забезпечення прозорості та доступності інформації 
про фінансову звітність підприємств; 

6. удосконалено положення щодо вимог до первинних документів у зв’язку із 
обробкою документів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем; 

7. встановлено, що залежно від характеру господарської операції та технології 
обробки облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові 
реквізити; 

8. уточнено, що первинні документи, створені автоматично в електронній формі 
програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у 
бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного на електронний документ 
електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні 
документи та електронний документообіг. 

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

Остаточний текст Закону, поки що, відсутній. Ознайомитись із проектом Закону та 
перевірити його стан проходження можна тут. 

 

ПДВ 

Реєстрація ПН/РК у святковий чи вихідний день, якщо він є граничним днем 

Державна податкова служба України зауважує, що тимчасово, на період до 
припинення або скасування воєнного стану на території України, для захисту прав 
платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання 
електронних документів від платників податків здійснюють у робочі дні з 8 до 18 години. 

Таким чином, у період воєнного стану платник податку не може зареєструвати 
податкову накладну/розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі 
податкових накладних у святковий чи вихідний день, у тому числі, якщо такий день є 
граничним днем їх реєстрації. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6244&skl=10
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31224
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Включення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти до складу доходів 

Державна податкова служба України пояснює, що юридична особа – платник 
єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в 
іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату 
здійснення господарської операції згідно з вимогами національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку. 

У податковій декларації юридичної особи – платника єдиного податку 
зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено. 

Таким чином, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної 
валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення 
курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування 
єдиним податком. 

 

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Період, за який вперше можна отримати запит на подання майстер-файлу 

Державна податкова служба України звертає увагу, що запит на подання 
глобальної документації (майстер-файла) може бути направлений не раніше дванадцяти 
місяців і не пізніше тридцяти шести місяців з дати закінчення фінансового року, 
встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, 
а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній 
фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців після 
закінчення звітного року. 

Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути 
надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту. 

Якщо в Україні зареєстровані два та більше платників податків, що входять до 
складу однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну податкову політику, направляє запит про надання глобальної 
документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файла) лише одному з таких 
платників податків за своїм вибором. 

Вперше запити контролюючих органів до платників податків про подання 
глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) застосовуються 
щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році (п.53 підрозд.10 розд.XX ПКУ). 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Оплата листка непрацездатності мобілізованого працівника 

Згідно з роз’ясненнями Державної служби України з питань праці, листок 
непрацездатності мобілізованого працівника підприємству не потрібно оплачувати, 
оскільки, мобілізований працівник обліковується у військовій частині, де йому і оплатять 
е-лікарняний. 

https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/599807.html
https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/597423.html
https://dp.dsp.gov.ua/novyny/pytannia-vidpovidi/#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%83,%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE
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ІНШЕ 

Особливості створення та оподаткування резидентів Дія Сіті 

Державна податкова служба України розмістила інформаційний лист, у якому 
розглянуто особливості дії та оподаткування учасників режиму для ІТ-індустрії Дія Сіті та 
викладено ряд пояснень: 

1. що таке Дія Сіті; 

2. хто є резидентом Дія Сіті, а хто не може ним бути; 

3. які види діяльності є виключними для резидента цього режиму; 

4. хто такі спеціалісти резидента Дія Сіті; 

5. особливості оподаткування при правовому режимі Дія Сіті; 

6. особливості оподаткування податком на прибуток підприємств; 

7. особливості оподаткування ПДФО; 

8. особливості сплати ЄСВ. 

Строки оскарження ППР в період воєнного стану 

Державна податкова служба України зазначає, що у разі отримання в період дії 
воєнного стану на території України податкового повідомлення-рішення платник податків 
може подати до ДПС скаргу протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання 
платником податків ППР за результатами камеральних, фактичних та документальних 
позапланових перевірок, поновлення перебігу строків проведення яких встановлено 
пп.69.9 підрозд.10 розд. ХХ ПКУ. 

Разом з цим, протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого 
абзацом першим п.56.3 (10 робочих днів), платник податків має право подати скаргу 
разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в 
адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин 
його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення 
пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. ДПС, розглядаючи 
клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в 
адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними. 

Строки подання скарги на ППР або будь-яке інше рішення контролюючого органу 
можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пп.102.6 ПКУ. 

Оскільки оскарження інших рішень органів ДПС та ППР, в яких визначається 
грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням 
податкового законодавства, що отримані в період дії правового режиму воєнного стану 
на території України, зупиняється, то перебіг строку для подання та розгляду таких скарг 
починається з дня наступного за днем припинення або скасування воєнного стану на 
території України. 

 

ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ  

Фінансова підтримка мобілізованих працівників з 19.07.2022 

З 19.07.2022, у зв'язку із змінами до ч.3 ст.119 КЗпП України, скасований обов'язок 
для роботодавців виплачувати середню зарплату для мобілізованих працівників. Однак 
продовжує діяти обов’язок в частині збереження місця роботи та посади.  

Вказані зміни застосовуються до усіх працівників, у тому числі тих, що були 
мобілізовані до 19.07.2022. Тобто, навіть за відсутності рішення роботодавця про 

https://tax.gov.ua/data/material/000/490/599266/InfoList4_2022.pdf
https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/599696.html
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припинення виплат середній заробіток для мобілізованих працівників не повинен 
нараховуватися та виплачуватись за період з 19.07.2022. 

Однак, наскільки ми обізнані, частина роботодавців має намір продовжити виплати 
мобілізованим працівникам. За поточного правового регулювання це може 
здійснюватися як виплата безповоротної фінансової (матеріальної) допомоги в один із 
наступних способів: 

1. або індивідуально (за заявою конкретних працівників); 

2. або централізовано (тобто, роботодавець запроваджує виплату регулярної 
фінансової допомоги всім мобілізованим працівникам).  

У обох випадках в рішеннях роботодавця доцільно врегулювати правила виплати 
(зокрема, тривалість/ регулярність, розмір, підстави для припинення виплат тощо).  

Фінансова допомога включатиметься до складу оподатковуваного доходу 
працівника у вигляді додаткового блага (пп.164.2.17 «ґ» ПКУ). Оподаткування таких 
виплат здійснюється за тими ж правилами як і оподаткування заробітної плати. 

З коментарями Мінекономіки до вказаних та інших змін у трудовому законодавстві 
в умовах воєнного стану можна ознайомитися за посиланням: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=e3e57b2d-aaeb-41b2-9dcf-
c14deac391cd  

Наявність різних форматів фінансової звітності (S та J) 

Звертаємо увагу, що існує декілька форматів подання фінансової звітності за 
допомогою засобів електронного зв’язку: 

1. при створенні звітності, яка подається до Державної податкової служби України 
і Державної служби статистики України, використовується формат з першою літерою «S»; 

2. звітність, яка подається тільки до Державної податкової служби України, 
формується за форматами з першою літерою «J». 

На нашу думку, це може бути актуальним у випадку необхідності подання 
податковому органу фінансової звітності за нетипові звітні періоди, яка буде не актуальна 
для органів статистики. Наприклад, при формуванні звітності за період перебування на 
спрощеній системі оподаткування при поверненні на загальну систему (якщо такий період 
не охоплює повний квартал, півріччя, 9 місяців). 

 

 

 

 
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 
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