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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Новий Закон про акціонерні товариства 

Нещодавно було опубліковано новий Закон про акціонерні товариства. Закон 
набуде чинності з 01.01.2023. Зі свого боку Верховний суд опублікував довідку за 
результатами аналізу даного Закону. Основними новелами Закону є: 

- запровадження механізму проведення загальних зборів шляхом електронного 
голосування; 

- приведення ряду норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, 
виділення та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства ЄС; 

- надання можливості запровадження в АТ однорівневої або дворівневої структури 
управління товариством; 

- врегулювання питання відповідальності посадових осіб АТ зокрема шляхом 
передбачення механізму відшкодування ними збитків, встановлення обмеження щодо 
зайняття посад в АТ та можливості дострокового припинення повноважень посадових 
осіб АТ у разі завдання такими особами збитків товариству; 

- врегулювання питання запровадження в АТ посади корпоративного секретаря; 

- виключення із Закону норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах 
ревізійної комісії (ревізора); 

- запровадження механізму обліку часток ТОВ/ТДВ в обліковій системі 
Центрального депозитарію цінних паперів; 

- посилення вимог до корпоративного управління у державних та публічних 
акціонерних товариствах. 

Неможливість виконання податкових обов’язків під час війни: Мінфін затвердив порядок 

Мінфін своїм наказом нарешті затвердив Порядок підтвердження можливості чи 

неможливості виконання платником податків обов'язків. Цим же наказом затверджені і 

переліки документів, котрі мають підтвердити факт неможливості виконання податкових 
обов’язків. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На момент 

підготовки дайджесту не опублікований. 

У разі неможливості виконання платником податків податкового обов'язку, у тому 
числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного 
підрозділу, платник податків подає не пізніше 30 вересня 2022 року заяву про відсутність 
такої можливості контролюючим органам.  

У свою чергу перелік документів, що додається до заяви досить широкий: копія 
наказу підприємства про призупинення роботи підприємства та його працівників або 
встановлення простою в роботі підприємства, викликане обставинами непереборної 
сили, акт, що засвідчує факт пожежі, документи, що свідчать про пошкодження, втрату, 
знищення, зіпсуття документів бухгалтерського обліку або неможливості їх вивезення з 
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями рф. 

 

ПДВ 

Талони на пальне придбавалися до 17.03.2022: яку ставку ПДВ застосовувати 

Податківці у консультації з категорії 102.05 ЗІР роз’яснили за якою ставкою ПДВ 
оподатковуються операції з постачання талонів на пальне та нафтопродукти, які були 
придбані до 17.03.2022 року. Фахівці відомства зазначили, що при здійсненні, починаючи 
з 17.03.2022, операцій з постачання пального та інших нафтопродуктів, перерахованих у 
п.82 підрозділ 2 розділ ХХ ПКУ (незалежно від того, коли відбулося їх придбання – до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-IX#Text
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Dovidka_Zakon.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/RE38303?an=20
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31353
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запровадження ставки ПДВ 7%, чи після її запровадження) операції з постачання таких 
товарів здійснюються з нарахуванням ПДВ за ставкою 7%. 

Проте також вони зробили ремарку, що кожна операція потребує аналізу 
конкретних обставин та порадили звернутися за отриманням власної індивідуальної 
консультації. Радимо цим правом не нехтувати, оскільки з боку податкової можливі 
множинні трактування норми. 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Повернення на сплату податку на прибуток з ЄП 2%: як рахувати амортизаційні різниці 

Податківці у своїй консультації з категорії 101.08 ЗІР роз’яснили як платники 
податку, які перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою ЄП за ставкою 2 
%, та відновили сплату податку на прибуток підприємств, визначають вартість ОЗ (НА) та 
строки корисного використання (експлуатації) таких активів з метою нарахування 
податкової амортизації, якщо до переходу на ЄП такі платники визначали податкові 
різниці згідно зі ст.138 ПКУ. 

Для таких платників податковій амортизації відповідно до положень п.п.138.3.1 
ПКУ підлягає залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, визначена 
згідно з вимогами пп.14.1.9 ПКУ станом на 01 число місяця повернення на загальну 
систему оподаткування, за умови використання таких основних засобів та 
нематеріальних активів у власній господарській діяльності як до переходу на спрощену 
систему оподаткування, так і після повернення на загальну систему оподаткування. 

Що стосується строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та 
строків нарахування амортизації нематеріальних активів, то вони визначаються з 
урахуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та строків 
нарахування амортизації нематеріальних активів згідно з пп.138.3.3 та пп.138.3.4 ПКУ, 
враховуючи положення п.43 прим. 1 підрозділ 4 розділ ХХ «Перехідні положення» ПКУ на 
дату введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату 
єдиного податку. Якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних 
засобів в бухгалтерському обліку є меншими, ніж мінімально допустимі строки 
амортизації у податковому обліку, то для розрахунку амортизації використовуються 
строки, встановлені пп.138.3.3 ПКУ, а якщо дорівнюють або є більшими, ніж ті, що 
встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки 
корисного використання (експлуатації), встановлені в бухгалтерському обліку. 

 

ТЦО ТА МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

Джерела інформації, що використовуються для встановлення умов контрольованої 
операції принципу «витягнутої руки» 

ГУ ДПС у Київській обл. повідомляє, що джерела інформації, що використовуються 
для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої 
руки», визначені в пп.39.5.3 ПКУ. 

Так, згідно з пп.39.5.3.1 ПКУ, платник та контролюючий орган використовують 
джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та 
фінансові умови операцій згідно з пп.39.2.2 ПКУ, зокрема: 

а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також 
інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони 
контрольованої операції з непов’язаними особами; 

б) будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають 
інформацію про зіставні операції та осіб; 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31336
https://kyivobl.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/607159.html
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в) інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з 
дотриманням вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції та 
осіб, за умови що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу; 

г) інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною 
міжнародних угод. 

Якщо платник податків з метою встановлення відповідності умов контрольованої 
операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними п.39.3 ПКУ, використав 
джерела інформації, передбачені пп.39.5.3.1 пп.39.5.3 ПКУ, контролюючий орган 
використовує ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що інші джерела інформації 
дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов 
операцій. 

Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами 
неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати 
інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний 
тільки у органів державної влади). 

Ця вимога не стосуються податкової інформації, отриманої контролюючим 
органом під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків 
принципу «витягнутої руки». 

Запит на майстер-файл: вже з 1 жовтня 

Нагадуємо, що вперше запити податкових органів про подання майстер-файлу 
застосовують щодо фінансового року, який завершується у 2021 році. Це означає, що вже 
з 1 жовтня податківці мають право надіслати запит на отримання майстер-файлу (пп.39.4.7 
ПКУ). Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути 
надана платником податків податковим органам, протягом 90 календарних днів з дня 
отримання запиту. 

На які ТЦ-новації слід звернути увагу 

Наближається строк подання Звіту про КО за 2021 рік. При цьому протягом 2021-
2022 років набули чинності важливі зміни до законодавства, котрі впливають на зміст даного 
Звіту та подальші операції компаній. Добірку від експертів можна подивитися тут.  

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 

Строки розгляду скарг платників податків у воєнний час  

Податківці у консультації з категорії 127.03 ЗІР зазначили, що на період до 
припинення або скасування воєнного стану на території України, перебіг строку розгляду 
скарг платників податків на податкове повідомлення-рішення або інше рішення 
контролюючого органу, які подані в період дії воєнного стану на території України, 
зупинено, крім скарг на податкові повідомлення-рішення за результатами перевірок 
розпочатих та/або завершених під час дії воєнного стану на території України, визначених 
пп.69.2 підрозділ 10 розділ ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Штрафні санкції за виправлення податкової звітності після 25 липня 

Податківці у консультації з категорії 132.01 ЗІР надали роз’яснення щодо того чи 
слід нараховувати штрафні санкції та пеню платником податку у разі подання після 
25.07.2022 уточнюючої податкової звітності, в якій виправляються помилки, що призвели 
до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають 
на період дії воєнного стану. 

Так, починаючи з 25.07.2022 при поданні платником податків уточнюючої 
податкової звітності, в якій він самостійно виправляє помилки, що призвели до 

https://bit.ly/3dVJr80
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31337
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31342
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заниження податкового зобов’язання у будь-яких звітних (податкових) періодах (в тому 
числі періодах, що припадають на період дії воєнного стану), в такій уточнюючій звітності 
платник податків нараховує штрафні санкції, передбачені п.50.1 ПКУ, та пеню відповідно 
до пп.129.1.3 та абзацу 3 п.129.4 ПКУ. 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Трудові договори з нефіксованим робочим часом: Мінекономіки надає коментарі 

Мінекономіки надало свої коментарі щодо вимог трудового законодавства 
стосовно укладання договорів з нефіксованим робочим часом. Детальні коментарі 
фахівців відомства ви можете побачити тут. Зараз же надамо найбільш цікаві 
роз’яснення: 

1. при визначенні допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим 
робочим часом (далі - ТДНЧ) до загальної кількості трудових договорів, стороною яких є 
цей роботодавець, необхідно включати, зокрема, і ті ТДНЧ, які будуть укладені. 
Наприклад, якщо у роботодавця перед укладенням ТДНЧ працює 36 працівників за 
звичайними трудовими договорами, то такий роботодавець може укласти 4 ТДНЧ, 
оскільки в такому випадку загальна чисельність його працівників становитиме 40 осіб 
((36+4)*10%=4). 

2. законодавство не містить конкретних вимог щодо способу повідомлення 
працівника про початок виконання роботи. Таке повідомлення може здійснюватися 
письмово, за допомогою засобів електронних комунікацій, шляхом укладення актів про 
виконання роботи тощо.  Також немає спеціальних вимог щодо особливостей 
встановлення строків. Такі строки можуть бути встановлення в тижнях, днях або годинах, 
в залежності від змісту та специфіки виконуваної роботи. При цьому варто врахувати, що 
такий строк повідомлення працівника повинен бути достатнім для своєчасного початку 
виконання працівником своїх обов’язків. 

3. примірна форма договору має необов’язковий та рекомендаційний характер. 
Водночас при укладенні ТДНЧ у змісті такого договору мають бути присутні умови, які є 
обов’язковими відповідно до закону. 

Працівник отримує зарплату меншу мінімальної: як бути з нарахуванням ЄСВ 

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками 
податків проінформувало, що чинним законодавством визначено, що у разi якщо база 
ЄСВ не перевищує розмiру МЗП, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, 
сума ЄСВ розраховується як добуток розмiру МЗП, встановленої законом на мiсяць, за 
який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄСВ.  

Дане правило не застосовується у випадку нарахування заробітної плати 
працівникам за неосновним місцем роботи та тим, що працюють за трудовим договором 
з нефіксованим робочим часом.  

 

ІНШЕ 

Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією 
про фінансові рахунки 

ДПС України повідомляє, що Державна податкова служба України 19 серпня 2022 
року як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних 
органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent 
Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (далі – 
Багатостороння угода CRS). 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=bcdff0d5-af84-4cda-99de-391738b1790c&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoVreguliuvanniaTrudovikhVidnosinZNefiksovanimRobochimChasomVid18-07-2022-2421-ix
https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/607802.html
https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/607802.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/609052.html
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Метою приєднання ДПС до вказаної угоди є долучення України до міжнародної 
системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до 
Загального стандарту звітності CRS, схваленого Радою Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) 15.07.2014. 

Приєднання ДПС до Багатосторонньої угоди CRS є необхідною, проте не 
достатньою умовою для запровадження автоматичного обміну інформацією, який стане 
можливим виключно після ухвалення Україною законодавства, необхідного для 
імплементації Загального стандарту звітності CRS. Над проєктом змін до законодавства 
наразі працює Мінфін. 

З вимогами Загального стандарту звітності CRS, Багатосторонньої угоди CRS та 
зазначеного законопроєкту можна ознайомитись тут та тут. 

 

COVID-карантин подовжено: опублікована постанова Кабміну 

Кабмін своєю постановою подовжив строк дії карантину через COVID-19 на всій 
території України до 31 грудня 2022 року. Цією ж постановою режим надзвичайної ситуації 
для єдиної державної системи цивільного захисту. 

Мінфін оновив Інструкцію про порядок оподаткування та сплати ЄСВ 

Мінфін своїм наказом вніс зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ. 
Зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування. На момент виходу дайджесту 
наказ не опублікували. Зокрема, уточнено порядок нарахування ЄСВ для осіб, призвані на 
військову службу за призовом осіб із числа резервістів.  

Крім цього з'явився новий додаток, в якому мітиться форма заяви, яку подають для 
звільнення від виконання обов'язків платника ЄСВ. 

 

ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ  

Постачальник не реєструє податкову накладну – варіанти захисту права на податковий 
кредит 

З відновленням роботи Єдиного реєстру податкових накладних, під впливом війни 
та спричинених нею наслідків, зміни пріоритетності в бюджетному плануванні, 
постачальники-платники ПДВ по-різному ставляться до питання своєчасності реєстрації 
податкових накладних (ПН). 

У свою чергу покупці-отримувачі податкового кредиту обмежені у інструментах 
реагування на ситуацію затримки реєстрації ПН, про що свідчить наступне:  

1. Як вам відомо, Податковий кодекс України передбачає право покупця подати 
протягом 365 календарних днів скаргу на постачальника (п.201.10). На підставі скарги 
податковий орган повинен провести документальну позапланову перевірку. Наразі у 
зв’язку з воєнним станом діє мораторій на подібні перевірки, у зв'язку з чим складно 
прогнозувати тривалість цього варіанту.  

Попри те, що результатом перевірки може бути притягнення постачальника до 
фінансової відповідальності, на жаль, це автоматично не призводить до отримання права 
покупця на податковий кредит, аж до фактичної реєстрації постачальником ПН. 

2. Додатково покупцем може бути ініційований судовий спір проти постачальника 
про стягнення збитків (зокрема, у розмірі неотриманого податкового кредиту).  

Утім, як свідчить практика Верховного Суду, для судів надважливою передумовою 
задоволення таких вимог є наявність результатів податкової перевірки, згаданої у 
попередньому пункті. 

З аргументацією суду можна ознайомитись, наприклад, в наступному рішенні: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88171807 

https://mof.gov.ua/uk/crs-578
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/606248.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-25-bereznia-2020-r-338-i-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-9-hrudnia-2020-r-1236-i190822-928?fbclid=IwAR3dN_lZUOfRFQVmYu2XvYF2jf_LtjZHQUqf_ytsIo4ABIfhFSi8akiRU-w
https://ips.ligazakon.net/document/RE38250?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01&_gl=1*1xifeva*_ga*NTc0ODA5NzIxLjE2NTg4MjQ0Mjc.*_ga_DTFQWX6QG5*MTY2MTUxMjk4Ni4yOC4xLjE2NjE1MTM5NjguMC4wLjA.&_ga=2.31286271.1180600282.1661498388-574809721.1658824427
https://reyestr.court.gov.ua/Review/88171807


               

KEYNAS GROUP, A Member of TAG Alliances 7 

  

Відповідно, за відсутності результатів перевірки (перешкодою для яких є 
мораторій) важко очікувати на позитивні рішення судів. При цьому судовий спір сам по 
собі як правило є досить тривалим та витратним.  

3. Наведені вище тези свідчать про те, що покупцю вкрай небажано залишати 
ситуацію на самоплив і доводи її до необхідності застосування описаних варіантів дій. 

Куди більш ефективним шляхом може бути встановлення в договірному порядку 
залежності сплати 20% вартості товару (послуг) (чи іншого % ПДВ, що застосовується до 
операції) від факту реєстрації постачальником ПН. 

За необхідності спеціалісти KEYNAS GROUP нададуть підтримку у реалізації 
захисних дій. 

Звичайна ціна з метою оподаткування ПДВ: як обґрунтувати  

Відповідно до п.188.1 ПКУ при постачанні власновиробленої продукції мінбазою 
оподаткування ПДВ є звичайна ціна. Проте правил її визначення ПКУ не містить. Ст.39 
ПКУ застосовуються лише у питаннях трансфертного ціноутворення та ПДВ не 
стосується. У зв’язку із цим питання «звичайності» ціни є предметом податкового ризику 
під час перевірки. Додатковими заходами безпеки для підприємства можуть бути: 

1) наявність розпорядчих документів щодо цінової політики. Залежно від виду 
господарської діяльності у них можна прописати акційну та знижкову політики: 
розпродажі у «несезон», умови отримання знижок контрагентами; 

2) наявність прайс-листів або добірок щодо цін зі сторонніх сайтів. Такі добірки 
допомагають обґрунтувати власну цінову політику, але, звісно, не є істиною в останній 
інстанції. 

Також слід уважно аналізувати операції, якщо продаж здійснюється пов’язаним 
особам. 

 

 
АННА ХОМЮК 

Провідний консультант з бухгалтерського обліку і 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 

http://www.keynas.com/
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