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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Енергообладнання та супутниковий інтернет: митні та ПДВ-пільги 

Кабмін своєю постановою розширив Перелік №224, який звільняє від мита та ПДВ ряд 
товарів, направлених на боротьбу з коронавірусом. У воєнний стан даний перелік 
поповнився також товарами, котрі допомагають боротися із блекаутами після 
ракетних обстрілів. 

Цього разу перелік поповнено комплектуючими для виробництва електрогенераторів, 
обладнанням для фільтрування води, системами для супутникового доступу до 
інтернету та інверторами. Постанова Кабміну набула чинності 02.12.2022р. Відповідно 
з цієї дати пільга поширюється на нові товарні позиції.  

Нагадаємо: для того, щоб користуватися пільгою з ПДВ необхідне співпадіння 
найменування товару у таблиці з Переліку №224 (на системи безперебійного живлення 
також слід мати документи про відповідність техрегламенту). Підтверджувати напрям 
використання при цьому не потрібно.  

Довідка про податкове резидентство: нарешті в електронному форматі 

Набув чинності наказ Мінфіну щодо можливості оформлення довідки про податкове 
резидентство у електронній формі. Цей наказ ставить на меті вирішення подвійного 
оподаткування доходів українських біженців закордоном. 

Не дивлячись на офіційну дату публікації (01.11.2022р.) у публічному просторі 
інформація про набуття чинності наказу з’явилася значно пізніше (у грудні). До того 
часу податкові органи видавали довідки старого зразка у паперовій формі. 

На разі ідентифікатор подачі в електронній формі заяви на отримання довідки-
підтвердження резидентського податкового статусу відсутній, тому її можна подати 
тільки у паперовому вигляді. Очікуємо вирішення технічних деталей. 

Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ 

Кабмін своєю постановою вніс зміни до порядку електронного адміністрування ПДВ. 
Вони стосуються тих платників, котрі тимчасово перебувають у спецгрупі 3 платників 
єдиного податку за ставкою 2%, але до цього були платниками ПДВ. 

Так, не враховуються під час розрахунку показника ∑НаклОтр суми податку за 
отриманими платником податку ПН та/або РК, зареєстрованими в Реєстрі, що складені 
за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає 
(припадала) на період, протягом якого платник податку застосовував спрощену 
систему оподаткування. 

При цьому для осіб, реєстрація яких платником ПДВ є призупиненою відповідно до п.9 
підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, обрахунок показників, визначених 
цим пунктом, призупиняється на період перебування на спрощеній системі за ставкою 
2%, та продовжує обраховуватися після відновлення реєстрації відповідних осіб 
платниками ПДВ з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому припинено 
використання особливостей оподаткування. 

Тобто на час перебування у спецспрощенці усі показники у СЕА ПДВ мають бути 
замороженими. Постанова набула чинності 12.12.2022р. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-pereliku-tovariv-u-tomu-chysli-likarskykh-zasobiv-medychnykh-vyrobiv-1340-291122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-22#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP221377?an=1
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ПДВ 

Відображення податкового кредиту у воєнний стан 

Податківці в категорії 101.13 ЗІР надали роз’яснення щодо того чи зупиняється строк 
для відображення податкового кредиту у воєнний стан.  

Зважаючи на те, що на період дії на території України правового режиму воєнного стану 
для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, 
визначених податковим законодавством, крім, виключень, передбачених п. 69.9 
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, то перебіг строків, визначених 
ПКУ для формування податкового кредиту, на вказаний період зупиняється. 

Оскільки щодо строків відображення ПК у п.69.9 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» ПКУ нічого не зазначається, то даний строк зупиняється. 

«Генераторна» пільга: податківці роз’яснюють умови застосування 

Податківці в категорії 101.12 ЗІР надали відповідь на питання чи залежить звільнення 
від оподаткування ПДВ операцій з постачання систем безперебійного 
електроживлення, електрогенераторних установок, тощо від категорії покупця та 
напрямів використання таких товарів. 

Так, режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений п.71 підрозділу 2 розділу 
ХХ ПКУ для операцій з постачання на митній території України товарів, визначених у 
підрозділі «Інше» розділу «Медичні вироби та інші товари» Переліку № 224 (у тому числі 
систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок, тощо), 
застосовується незалежно від того: 

− якій особі (фізичній чи юридичній) здійснюється постачання (продаж) 
таких товарів; 

− для яких цілей здійснюється придбання (закупівля) таких товарів, 
зокрема, чи такі товари будуть використовуватися для власних потреб чи 
для здійснення заходів з боротьби з коронавірусом. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Мінфін затвердив зміни до декларації з податку на прибуток 

Мінфін своїм наказом вніс зміни до форми декларації з податку на прибуток. Зміни 
стосуються резидентів Дія Сіті. Форму декларації про прибуток доповнено новим 
додатком ДІЯ «Розрахунок податку на операції резидента Дія Сіті – платника податку 
на особливих умовах». Крім цього під резидентів Дія Сіті додано нові колонки та 
змінено додатки ВП та РІ. 

Зміни набули чинності 18.11.2022р., проте у загальному доступі наказ з’явився пізніше. 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31769
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31792
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1358-22#Text
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Набуття чинності багатосторонньої угоди про автоматичний обмін  

Податківці у консультації з категорії 131.07 ЗІР надають роз’яснення щодо набуття 
чинності Багатосторонньою угодою про автоматичний обмін міждержавними звітами 
(МСАА CbC). Так, дата укладання (підписання) МСАА CbC не є автоматичною датою 
набуття нею чинності. Зокрема, МСАА CbC передбачено, що: 

− компетентний орган щороку автоматично обмінюватиметься звітом CbC, 
отриманим від кожного суб’єкта господарювання, що звітує, який є резидентом 
для цілей оподаткування у своїй юрисдикції, з усіма такими іншими 
компетентними органами юрисдикції, щодо яких цей Компетентний орган має 
цю чинну угоду; 

− МСАА CbC набирає чинності не раніше дати, коли Компетентний орган надішле 
Секретаріату координаційного органу повідомлення, зокрема, щодо 
підтвердження наявності необхідної правової бази та інфраструктури для 
забезпечення належної конфіденційності та стандартів запобіжних заходів 
захисту даних (при цьому додається заповнений опитувальник щодо 
конфіденційності та захисту даних). 

Станом на теперішній час на виконання рекомендацій Організації економічного 
співробітництва та розвитку щодо автоматичного обміну звітами у розрізі країн 
міжнародної групи компаній проводяться зустрічі з експертами Мінфіну, зокрема, щодо 
визначення першого фінансового року для подання платниками податків Звіту. 

КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК) 

Мінфін затвердив порядок перевірки КІК 

Мінфін своїм наказом затвердив Порядок перевірки КІК. Порядок 
застосовуватиметься під час проведення документальних перевірок контролюючих 
осіб, якими є фізичні або юридичні особи - резиденти України, що є прямими або 
опосередкованими власниками (контролерами) КІК. Наказ набув чинності 02.12.2022р. 

МСФЗ 

Довгострокові зобов’язання із ковенантами: зміни до МСБО 1 

МСБО 1 (параграф 69) вимагає від компанії класифікувати заборгованість як 
непоточну, лише якщо вона може уникнути погашення боргу протягом 12 місяців після 
звітної дати. Однак здатність компанії робити це часто залежить від дотримання 
певних умов (ковенантів).  

Рада з МСБО нещодавно внесла поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності». 
Поправки до МСБО 1 визначають, що умови, яких необхідно дотримуватися після 
звітної дати, не впливають на класифікацію зобов’язання як поточного чи непоточного 
на звітну дату. Натомість поправки вимагають від компанії розкривати інформацію про 
ці умови у примітках до фінансової звітності. 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31800
https://ips.ligazakon.net/document/view/re38768?an=32
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Поправки застосовуються ретроспективно для річних звітних періодів, що 
починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати. При цьому допускається дострокове 
застосування. На сайті Мінфіну переклад даних змін ще відсутній (є лише версія змін 
2020 року). Проте інформація про майбутні зміни стандартів та їх вплив на компанію 
має вже розкриватися у примітках за звітний період. 

Орендне рішення порядку денного від Комітету з тлумачень МСФЗ 

Комітет з тлумачень МСФЗ оприлюднив рішення, котре також буде цікавим українськім 
компаніям.  

У ситуації, що розглядалася Комітетом, обговорюється питання обліку орендодавцем 
прощення орендних платежів у результаті укладання додаткової угоди. При цьому 
частина платежів вже нарахована орендодавцем та відображена у складі дебіторської 
заборгованості, а частина стосується майбутніх платежів. 

Комітет з тлумачень зазначив наступне: 

1. до вже нарахованих платежів застосовуються вимоги МСФЗ 9 щодо 
припинення визнання та розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; 

2. до платежів, котрі не було визнано як дебіторську заборгованість, 
застосовуються вимоги МСФЗ 16 щодо модифікації оренди. 

ІНШЕ 

Перелік територій, де ведуться бойові дії: тепер один на всіх 

За повідомленням Мінреінтеграції на засіданні Уряду 6 грудня 2022 року прийнято 
постанову, якою визначено механізм формування єдиного для всіх переліку територій, 
де ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф.  

Єдиним джерелом інформації про такі території буде наказ Мінреінтеграції, погоджений 
Міноборони та сформований на підставі пропозицій обласних військових 
адміністрацій. Наразі діє перелік, затверджений Наказом № 75. Він створювався для 
забезпечення виплат ВПО, але  його почали використовувати й в інших цілях. Зокрема, 
наявність громади в переліку могла стати підставою для обмеження доступу до 
публічних електронних реєстрів.  

Новий перелік передбачатиме дві градації ведення бойових дій на території: активні та 
можливі. Також він міститиме окремий список окупованих територій. Додано графу з 
датою початку та завершення бойових дій та тимчасової окупації. Важливо, що новий 
перелік буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад, як це є 
зараз. Такий принцип формування переліку дозволить більш ефективно вирішувати 
питання відновлення доступу до реєстрів. А також додасть гнучкості при визначенні 
належності чи неналежності певної території до тимчасово окупованих. 

Для компаній це також вирішить механізм сплати окремих податків. Зокрема, плати 
за землю, податку на майно та екоподатку звільнення від сплати яких передбачає п.69 
підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Але мав би бути перелік затверджений Кабміном.  

На момент підготовки дайджесту постанова Кабміну не опублікована, тому чекаємо 
набуття чинності. 

https://minre.gov.ua/news/vidteper-yedynym-dzherelom-pereliku-tymchasovo-okupovanyh-terytoriy-ta-rayoniv-boyovyh-diy-ye
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-22#Text
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Як уникнути подвійного резидентства: фахівці Мінфіну дають роз’яснення 

Мінфін у своєму листі від 18.11.2022р. №44010-13//2284 повідомляє, що Питання 
уникнення подвійного оподаткування доходів українських біженців, які тимчасово 
перебувають за межами України, а також конфлікт за критерієм резидентства (коли 
обидві країни вважають особу своїм податковим резидентом згідно з локальним 
законодавством) вирішуються в рамках чинних двосторонніх міжнародних договорів 
про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з відповідними 
країнами. 

Для цього у ст.1081 ПКУ передбачено процедуру взаємного узгодження. Так, якщо 
особа вважає, що в результаті дії або рішення контролюючого органу України або 
відповідного органу влади іншої країни вона піддається чи піддаватиметься 
оподаткуванню, що не відповідає положенням міжнародного договору, вона може 
подати заяву про розгляд своєї справи до компетентного органу України або іншої 
країни. В Україні таким компетентним органом виступає Мінфін, якщо інше не 
передбачено міжнародним договором. 

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ 

Часткова оплата та генераторна пільга: нюанси застосування 

У компаній виникає дуже багато питань щодо застосування звільнення від ПДВ при 
постачанні генераторів. Одним з таких питань є: як застосовувати пільгу, якщо оплату 
за генератори було отримано до введення у дію пільги, а постачання відбувається 
після. 

На сьогодні маємо свіжі роз’яснення від податкових органів, які відповідають 
попередній податковій практиці. 

Так, якщо оплата за генератори (або інші товари присутні у пільговому переліку) 
надійшла до введення в дію пільги, то у загальному випадку мали нараховуватися 
податкові зобов’язання з ПДВ за «першою подією». Наступне за оплатою постачання 
це вже друга подія, а отже зменшувати попередньо нараховані зобов’язання не 
потрібно. 

Трохи цікавішою є ситуація, коли оплата була частковою. У такому випадку на частину 
вартості товару ПДВ нараховуватиметься, а на ту частину, котру не перекриває 
передоплата ні. У видатковій накладній відповідно сума ПДВ не буде дорівнювати 20% 
від загальної вартості, але це не є помилкою. 

Подвійне резидентство: як уникнути 

Багато працівників компаній на разі перебувають закордоном. Законодавство 
більшості країни передбачає, що проживання у країні більше ніж 183 дні протягом року 
означає набуття статусу податкового резидента. При цьому оподаткуванню може 
підлягати і українська зарплата. 

Ситуацію ускладнює те, що Україна навряд відмовиться від біженців як своїх 
резидентів, а отже виникає загроза подвійного оподаткування доходів.  

Вище ми вже згадували про лист Мінфіну, котрим фахівці відомства пропонують 
вирішення даної проблеми. Запропонуємо алгоритм дій для працівників біженців: 

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/639759.html
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1. визначитися із країною податкового резидентства (Україна чи країна 
тимчасового перебування) та отримати там довідку про свій статус; 

2. у іншу країну подати запит на отримання роз’яснення з урахуванням 
обставин, які склалися. До запиту слід додати довідку про свій статус 
резидента іншої країни та підтверджуючи цей статус документи; 

3. якщо країна, де працівник не вважає себе резидентом, надасть відповідь, що 
і вона вважає його своїм резидентом, слід скористатися процедурою 
взаємного узгодження. В Україні за це відповідає Мінфін.  

Також радимо вже зараз отримати роз’яснення у компетентних органів країн 
перебування щодо оподаткування. Зауважимо, що деякі країні досить лояльно 
поставилися до цієї проблеми. Але рішення на рівні ЄС відсутнє. 

СУДОВА ПРАКТИКА  

Стягнення пені за несвоєчасне повернення надміру сплачених податків 

Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 30.11.2022р. (справа 
№640/15223/21) підтвердив можливість застосування  платниками податків відносно 
нового інструменту (норма діє з 01.01.2021р.) для захисту своїх прав та інтересів.  

Це дозволяє платникам податків заявляти пеню до стягнення з державного бюджету, 
у ситуації коли податковий орган вчасно не повернув їм надміру або помилково 
сплачені кошти у вигляді податків. 

Як відомо, до цього існувала лише можливість стягнення пені з державного бюджету, 
у випадку, коли заявлене бюджетне відшкодування отримано платником ПДВ із 
затримкою. 

  

  

https://reyestr.court.gov.ua/Review/107656948
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107656948


             

KEYNAS GROUP, A Member of TAG Alliances 9 

 

КОНТАКТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент клієнтського сервісу 

tetiana.potapenko@keynas.com 

+38 (067) 468 36 20 

 
mariia.khomenko@keynas.com   

+38 (067) 464 35 95 

 

Департамент консалтингу 

sergii.kucherenko@keynas.com 

 

Юридичний департамент 

maksim.zhukov@keynas.com 

 

 
 

04119 Україна, м. Київ,  
вул. Білоруська, буд. 36А, оф. 204 

 
+38 (067) 523 89 00 

 
info@keynas.com 

 
 

www.keynas.com 
 

www.tagalliances.com 
 

mailto:tetiana.potapenko@keynas.com
mailto:mariia.khomenko@keynas.com
mailto:sergii.kucherenko@keynas.com
mailto:maksim.zhukov@keynas.com
mailto:info@keynas.com
http://www.keynas.com/
http://www.tagalliances.com/

	ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА
	Енергообладнання та супутниковий інтернет: митні та ПДВ-пільги
	Довідка про податкове резидентство: нарешті в електронному форматі
	Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ

	ПДВ
	Відображення податкового кредиту у воєнний стан
	«Генераторна» пільга: податківці роз’яснюють умови застосування

	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
	Мінфін затвердив зміни до декларації з податку на прибуток

	ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
	Набуття чинності багатосторонньої угоди про автоматичний обмін

	КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК)
	Мінфін затвердив порядок перевірки КІК

	МСФЗ
	Довгострокові зобов’язання із ковенантами: зміни до МСБО 1
	Орендне рішення порядку денного від Комітету з тлумачень МСФЗ

	ІНШЕ
	Перелік територій, де ведуться бойові дії: тепер один на всіх
	Як уникнути подвійного резидентства: фахівці Мінфіну дають роз’яснення

	ДУМКА ЕКСПЕРТІВ
	Часткова оплата та генераторна пільга: нюанси застосування
	Подвійне резидентство: як уникнути

	СУДОВА ПРАКТИКА
	Стягнення пені за несвоєчасне повернення надміру сплачених податків

	КОНТАКТИ

