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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Прийнято Закон про Державний бюджет України на 2023 рік 

ВРУ прийняла Закон про Державний бюджет України на 2023 рік. 

Основні показники, встановлені законопроєктом Держбюджету: 

1. мінімальна заробітна плата (без змін протягом 2023 року): 

- у місячному розмірі: з 1 січня — 6700 грн; 

- у погодинному розмірі: з 1 січня — 40,46 грн. 

2.  прожитковий мінімум на працездатну одну особу з розрахунку на місяць (без 
змін протягом 2023 року) - 2684 грн. 

Серед іншого, перехідними положеннями законопроєкту Держбюджету 
передбачено у 2023 році зупинення дії Закону про індексацію доходів населення.  

Отже, у 2023 році вже не потрібно буде нараховувати індексацію зарплати. 

Наразі законопроєкт про Держбюджет на 2023 рік передано на підпис Президенту. 

ДПС приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний 
обмін звітами у розрізі країн 

Мінфін проінформував, що 3 листопада 2022 року ДПС приєдналася до 
Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі 
країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country 
Reports). 

Звітність у розрізі країн дозволить податковим органам України отримувати 
комплексну інформацію щодо діяльності міжнародних груп компаній у розрізі конкретних 
юрисдикцій, а також здійснювати ефективний аналіз обсягів діяльності, структури 
операцій та специфіки діяльності міжнародних груп компаній для цілей контролю за 
трансфертним ціноутворенням. 

Наразі Мінфін і ДПС здійснюють послідовні заходи щодо забезпечення технічної 
спроможності для обміну такими звітами. 

Спрощено облік робочих місць для осіб з інвалідністю 

ВРУ прийнято Закон, яким внесено зміни, зокрема, до виконання нормативу 
робочих місць для осіб з інвалідністю: 

1. зникла необхідність подання звіту до Фонду захисту осіб з інвалідністю (далі – 
Фонд) за формою №10-ПОІ; 

2. роботодавці будуть надавати державній службі зайнятості інформацію, 
необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю у порядку, встановленому 
КМУ (поки що порядок не затверджено); 

3. кількість осіб з інвалідністю, яку треба працевлаштувати для виконання 
нормативу за основним місцем роботи та правила її розрахунку не змінилися; 

4. тепер роботодавцям реєструватися у Фонді не потрібно; 

5. Пенсійний фонд України буде надавати Фонду інформацію про створення 
роботодавцями робочих місць для осіб з інвалідністю та про зайнятість та 
працевлаштування осіб з інвалідністю необхідну для обчислення нормативу робочих 
місць; 

6. щороку до 10 березня в автоматизованому режимі Фонд здійснюватиме 
визначення роботодавців, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу 
робочих місць та надсилатиме їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій 
(штрафів), що підлягатимуть сплаті за попередній рік. 

Закон набрав чинності з 6 листопада 2022 року. 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukraina_na_shliakhu_do_zaprovadzhennia_mizhnarodnogo_avtomatichnogo_obminu_zvitami_u_rozrizi_krain-3701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2682-IX#Text
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Звільнено від сплати ПДВ і держмита ряд товарів 

Кабмін затвердив Постанову, якою від сплати ПДВ та ввізного звільнено наступні 
товари: 

1. електрогенераторні установки; 

2. трансформатори; 

3. обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води; 

4. електричні акумулятори, включаючи сепаратори для них; 

5. деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. 

Пом'якшено валютні обмеження щодо діяльності українських експортерів 

Постановою Нацбанку внесено зміни, зокрема, щодо діяльності українських 
експортерів.  

Створено умови, щоб українські експортери мали змогу брати участь у тендерах 
щодо поставки товарів нерезидентам. Так, із 5 листопада банки фактично отримали 
можливість надавати тендерні гарантії на ці операції. Відповідні зміни поліпшать умови 
ведення бізнесу для українських виробників, адже тендерні гарантії застосовуються для 
виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей. 

 

 

ПДВ 

Передача товару з договором позички 

ДПС повідомляє, що  операція з передачі платником ПДВ товарів та основних 
засобів резиденту платнику ПДВ чи неплатнику/нерезиденту за договором позички, який 
передбачає їх повернення, не вважається постачанням товарів/послуг та не є об’єктом 
оподаткування ПДВ. 

Водночас, у випадку, якщо у рамках такого договору відбувається оплата за 
надання товарів та основних засобів у позику, то така оплата розглядається як оплата 
вартості наданих послуг та включається до бази оподаткування ПДВ. 

 
 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Особливості сплати податку на прибуток при виплаті дивідендів 

ДПС опублікувала інформаційний лист стосовно особливостей обчислення 
авансового внеску з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів юридичною 
особою - резидентом.  

У листі йдеться, зокрема, про те: 

1. у яких випадках при виплаті дивідендів не сплачується авансовий внесок з 
податку на прибуток; 

2. чи сплачують авансовий внесок при виплаті дивідендів резиденти «Дія Сіті»; 

3. які податкові наслідки виникають у платника податку на прибуток у разі 
зменшення статутного капіталу; 

4. як правильно заповнити рядки 4 та 5 Додатку АВ до декларації з податку на 
прибуток підприємств у випадку одночасної виплати дивідендів фізичній та юридичній 
особам; 

5. чи має право платник податку на прибуток підприємств врахувати у зменшення 
податкового зобов’язання з цього податку суму авансових внесків при виплаті дивідендів, 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-tovariv-u-tomu-chisli-likarskih-zasobiv-medichnih-virobiv-taabo-t091122
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04112022_227
https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/629285.html
https://tax.gov.ua/data/material/000/517/628374/InfoList6_2022.pdf
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які залишились неврахованими у зменшення податкових зобов’язань на дату переходу на 
сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки; 

6. як розрахувати базу оподаткування для сплати авансового внеску при виплаті 
дивідендів за звітний рік; 

7. чи потрібно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у разі 
реінвестиції дивідендів; 

8. яким чином нараховувати авансовий внесок при виплаті дивідендів за періоди 
перебування платника податку на прибуток підприємств на спрощеній системі 
оподаткування. 

Оподаткування благодійної та гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ 

У черговому інформаційному листі ДПС вказала на особливості оподаткування 
податком на прибуток підприємств операцій з надання безоплатної допомоги, пов'язаної 
з потребою забезпечення оборони держави. 

У листі розкрито відповіді на питання стосовно: 

1. поняття благодійна діяльність та гуманітарна допомога; 

2. оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з надання 
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги під час воєнного стану; 

3. оподаткування неприбуткових операцій з надання благодійної допомоги під час 
воєнного стану. 

 

 

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Рекомендації ДПС щодо самостійного коригування ціни контрольованої операції 

ДПС рекомендує платникам податків переглянути проведені контрольовані 
операції (далі – КО) на відповідність принципу «витягнутої руки» та скористатись 
можливістю щодо проведення самостійних коригувань відповідно до пп.39.5.4 та п.50.1 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Так, у разі застосування платником податків під час здійснення КО умов, що не 
відповідають принципу «витягнутої руки» та/або розумній економічній причині (діловій 
меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни КО і сум 
податкових зобов’язань, якщо це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає 
сплаті до бюджету (пп. 39.5.4 ПКУ). 

При цьому податкові зобов’язання у разі проведення самостійного коригування 
розраховуються відповідно до мінімального значення діапазону цін (рентабельності), що 
відповідає принципу «витягнутої руки», – для експортних операцій та до максимального 
значення діапазону цін (рентабельності) – для імпортних операцій. 

Слід зауважити, якщо умови здійснення КО, які не відповідають принципу 
«витягнутої руки», будуть встановлені контролюючим органом (за умови, що платник 
податків не скористався своїм правом на проведення самостійного коригування), то 
розрахунок податкових зобов’язань проводиться згідно із ціною (показником 
рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону. 

У разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій 
платником податків податковій звітності, внесення змін здійснюється відповідно до норм 
ст.50 ПКУ. 

Так, платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового 
зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, 
установлених п. 50.2 ПКУ, зокрема, надіслати уточнюючу декларацію і сплатити суму 
недоплати й штраф у розмірі 3 % від такої суми до дати її подання. Цей штраф не 
застосовується у разі подання уточнюючої декларації за попередній податковий (звітний) 

https://tax.gov.ua/data/material/000/519/630397/InfoList7_2022.pdf
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/629374.html
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рік з метою здійснення самостійного коригування згідно зі ст.39 ПКУ в строк не пізніше 1 
жовтня року, наступного за звітним. 

Також платник податків має право відобразити суму недоплати у складі декларації, 
що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт 
заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої 
суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з податку на 
прибуток підприємств (п.50.1 ПКУ). 

Таким чином, при самостійному коригуванні застосовуються штрафи менші, ніж у 
випадку визначення суми заниженого податкового зобов’язання контролюючим органом 
відповідно до ст.123 ПКУ. 

 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Відпустки без збереження заробітної плати у період воєнного стану 

У Держпраці роз’яснили вимоги трудового законодавства щодо надання 
безоплатних відпусток. 

1. У період дії воєнного стану надання працівникові відпустки без збереження 
заробітної плати надається без обмеження її тривалості згідно з ст. 12 Закону Про 
організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. 

2. У період дії воєнного стану надання працівникові відпустки без збереження 
заробітної плати надається будь-якому працівнику незалежно від його категорії чи 
статусу, за його заявою та погодження роботодавцем. 

3. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за 
межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому 
порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у 
заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до 
стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Працівник у такому випадку 
повинен підтвердити той факт, що він «виїхав за межі території України» або «набув 
статусу внутрішньо переміщеної особи». Спосіб підтвердження факту виїзду за межі 
України не визначається законом. Тому рішення щодо надання відпустки у цьому випадку 
прийматиметься роботодавцем на підставі наданих працівником доказів, які в достатній 
мірі підтверджують цей факт. У разі повернення працівника, який перебуває у зазначеній 
відпустці на територію України, виходячи з умов її надання, особа втрачає вимагати 
продовження такої відпустки. 

4. У період дії воєнного стану працівник має право на відпустку без збереження 
заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений 
угодою між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік згідно 
з частиною першою ст. 26 Закону про відпустки. 

Таким чином, за умови можливості з урахуванням вищевказаної інформації, 
працівник має право протягом календарного року на отримання відпустки без 
збереження заробітної плати на невикористану ним кількість передбачених 
законодавством календарних днів. 

 

 

 

 

 

https://dp.dsp.gov.ua/novyny/vidpustka-bez-zberezhennia-zarobitnoi-platy-dekilka-raz-na-rik/
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ДУМКА ЕКСПЕРТІВ  

Класифікація витрат в обліку: уважно аналізуємо 2022 рік 

Цей рік був нелегким для суб’єктів господарювання з усіх точок зору. Не є він 
«звичайним» і з облікового боку.  

У багатьох компаній з’явилися нові операції в господарській діяльності: простої 
через вторгнення рф, релокація у більш безпечні регіони або навіть країни виробництва чи 
працівників, придбання генераторів, терміналів Старлінк тощо. Усі ці операції можна 
об’єднати за причиною їх виникнення: повномасштабна війна рф проти України. За 
мирних часів вони не планувалися та до звичайної операційної діяльності не входили. 

Практика та аналіз операцій свідчить про те, що деякі витрати відображалися не 
зовсім коректно. Наприклад, заробітна плата за невідпрацьований час продовжувала 
нараховуватися у повному обсязі без оформлення простою документально чи 
переведення працівників на неповний робочий час та відноситися на собівартість 
товарів/послуг. Крім цього деякі компанії надають працівникам іншу незарплатну 
підтримку, але відображають її залежно від того у якому підрозділі працевлаштований 
такий співробітник.  

У зв’язку із особливостями діяльності у 2022 році радимо уважно проаналізувати 
характер понесених витрат та перевірити коректність їх класифікації. Можливою є 
ситуація, коли на загальний фінрезультат класифікація і не вплине, але це може бути 
важливо у цілях ТЦ-звітування (для розрахунку рентабельності контрольованих операцій) 
або ж для розрахунку так званих non-GAAP-показників, зокрема скоригованого EBITDA. 

Особливу увагу слід приділити витратам, котрі виникли у наслідок загрози та 
повномасштабного вторгнення рф на територію України. Більшість таких витрат, мовою 
національного плану рахунків, має потрапити на рахунок 949 «Інші витрати операційної 
діяльності» або 977 «Інші витрати діяльності», оскільки вони не були понесені у рамках 
звичайного операційного циклу, а виникли додатково як відповідь на зовнішні обставини, 
котрі було важко спрогнозувати. 

Користувачі звітності, зокрема аудитори, повинні мати змогу виокремити такі 
витрати серед інших для аналізу господарської діяльності у тому числі з метою ТЦ. 
Закінчення року як раз час з найменшими ризиками проаналізувати здійсненні операцій 
та за необхідності внести корективи. Зробити теж саме у 2023 році буде складніше, тому 
не відкладайте цю справу на потім. 

Активний початок використання генераторів (проблематика ліцензії на зберігання 
пального, акцизних складів, екоподатку) 

Використання генераторів є однією із самих обговорюваних тем сьогодення. 

Але просто придбати, встановити і почати використовувати генератор за 
призначенням – замало. Хоча законодавці й звільнили від оподаткування ПДВ операції з 
імпорту та постачання деяких типів генераторів (тобто, можна придбати його дешевше), 
проте слід враховувати й інші нюанси пов’язані з використанням генератора. 

По перше, роботу двигуна генератора забезпечує пальне. А раз Компанія 
використовує пальне – постає питання стосовно ліцензії на зберігання такого пального 
для власних потреб. Але податківці не дають конкретної відповіді на питання: 

1. коли і чи виникає зберігання пального у разі самостійної заправки генератора; 
2. чи є перебування пального у баку генератора його зберіганням. 

В ідеальному випадку варто отримати ІПК на свою адресу, яка підтверджуватиме, 
що зберігання пального в такій ситуації не відбувається. Але оскільки на період дії 
воєнного стану на території України зупиняються строки надання ІПК, то більш безпечним 
варіантом буде отримання ліцензії на зберігання пального для власних потреб, адже річна 
плата за ліцензію на право зберігання пального значно нижча (780 грн) ніж потенційний 
штраф за її відсутність (500 тис грн). 
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По друге, при зберіганні пального для власних потреб може виникнути акцизний 
склад, який потрібно буде зареєструвати. Оскільки у розумінні ПКУ акцизний склад – це, 
зокрема, приміщення або територія на митній території України де зберігається пальне, 
яке використовується виключно для потреб власного споживання якщо власник або 
користувач такого приміщення або території отримує протягом календарного року пальне 
в обсягах, що перевищує 1000 кубічних метрів (пп.14.1.6 ПКУ). 

Тому рекомендуємо слідкувати за обсягами придбання пального, щоб не 
пропустити момент виникнення акцизного складу, який підлягає реєстрації в ДПС. 

По третє, ДПС вказує на те, що генератор є стаціонарним джерелом викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тобто, те що генератор може бути 
портативним (не стаціонарним) не згадується. А якщо є стаціонарне джерело викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря – то є й об'єкт та база оподаткування 
екологічним податком (пп.242.1.1 ПКУ).  

Отже, перед використанням генератора за його прямим призначенням слід 
враховувати, що чинне законодавство ставить певні перепони на вашому шляху до світла 
та тепла. Тому радимо враховувати всі вищезазначені нюанси, щоб уникнути потенційних 
наслідків з боку оподаткування. 

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Обмежений строк оскарження в суді відмови в реєстрації  податкових накладних в 
умовах воєнного стану не є перешкодою для захисту інтересів платника податків 

Верховний Суд розтлумачив, що строк звернення до суду з оскарженням відмови 
в реєстрації податкової накладної з похідною вимогою про зобов`язання її зареєструвати 
становить:  

1. 6 місяців з дня отримання відмови, якщо не було адміністративного оскарження;  

2. З місяці з дня отримання негативного рішення за результатами адміністративного 
оскарження, якщо таке адміністративне оскарження мало місце.  

Постанова ВС від 21.07.2022р. у справі №380/3951/20 

N.B! В умовах воєнного стану строки адміністративного оскарження зупиненні. 
Наведене фактично дає можливість для «поновлення» строку звернення до суду: спочатку 
платник податків ініціює адміністративне оскарження; а після отримання негативного 
рішення –отримує право звернутися до суду протягом 3 місяців.  

Тож, якщо з початку воєнного стану Ви не встигли оскаржити відмову в реєстрації 
податкових накладних – перевірте, можливо ще не все втрачено.  

Необхідність ліцензії у разі зберігання пального для власних потреб  

Верховний Суд зробив ряд цікавих висновків:  

1. сам по собі факт наявності «на балансі» невикористаного пального не є 

достатньою обставиною для його кваліфікації як зберігання пального без отримання 
відповідної ліцензії;  

2. сам по собі факт зберігання платником податків пального для своїх власних 
потреб  

чи для господарської діяльності, не пов`язаної з метою отримання доходу від зберігання 
пального як виду економічної діяльності, не є достатнім для звільнення від обов’язку 
отримувати ліцензію;  

3. необхідність отримувати ліцензію залежить від того, чи фактично відповідає місце 

зберігання пального (стаціонарне чи пересувне) ознакам визначення «акцизного складу» 
та/або «акцизного складу пересувного» в ПК України.   

https://reyestr.court.gov.ua/Review/105358961
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При цьому не має значення, чи зареєстрований суб`єкт платником акцизного 
податку, розпорядником акцизного складу та чи є підстави для реєстрації такого місця 
зберігання як акцизного складу.  

Постанова ВС від 31.05.2022 року у справі №540/4291/20 

N.B! З огляду на енергетичну кризу та популярність генераторів тема зберігання 
пального стає фокусом контролюючих органів, при цьому судова практика не є достатньо 
сформованою. 

 

 

 
 

Tetiana Shkabara 
Tax & Accounting Advisor  
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