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ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА  

Відновлено деякі податкові перевірки (в тому числі з ТЦ) 

Набрав чинності Закон, яким внесено чергові зміни до податкового законодавства, 
зокрема: 

1. розширено перелік підстав (в тому числі в частині контролю за трансфертним 
ціноутворенням), за наявності яких не діє мораторій на податкові перевірки (пп.69.2 «б» 
підрозд.10  розд.XX ПКУ).  

 2. поновлено на невикористаний строк документальні позапланові перевірки, що 
були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року (абз.16 пп.69.2 підрозд.10  розд.XX 
ПКУ); 

3. дія пп.52-8 підрозд.10 розд.XX ПКУ більше не розповсюджується на надання 
платниками податків відповідей на запити контролюючих органів по ст.73 і 78 ПКУ з 
питань, зокрема: 

 - податкового контролю за трансфертним ціноутворенням; 

 - податкового контролю за нерезидентами (представництвами нерезидентів); 

 - оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять 
господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, 
отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України. 

Продовжено воєнний стан 

16 листопада прийнято Закон, яким затверджено Указ Президента щодо 
продовження строку дії воєнного стану в Україні. 

18 листопада 2022 року Закон опубліковано у газеті «Голос України». 

Таким чином, воєнний стан в Україні продовжено строком на 90 діб – до 19 лютого 
2023 року, відповідно, автоматично продовжать свою дію окремі податкові послаблення. 

Припинено дію Угоди про уникнення подвійного оподаткування із Білоруссю 

ВРУ припинила дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 
уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків 
стосовно податків на доходи і майно. 

Мінфін звертає увагу, що з дня набрання чинності відповідного Закону (з дня 
наступного за днем його опублікування) припиняється застосування норм, встановлених 
зазначеною Угодою, що сприятиме: 

1. недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання 
Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Республіки Білорусь, що 
здійснюють діяльність в Україні.  

Після припинення дії Угоди до всіх доходів резидентів Республіки Білорусь, 
одержаних з джерел в Україні,  буде застосована загальна ставка оподаткування − 15% 
встановлена ПКУ замість пільгової ставки встановленої Угодою 10% − на проценти; 

2. недопущенню  втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в 
Республіці Білорусь резидентами України; 

3. звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з 
Республікою Білорусь з податкових питань. 

Припинення дії зазначеної Угоди сприятиме прискоренню згортання економічних і 
фінансових зв’язків з Республікою Білорусь − державою-союзницею країни-агресора в 
повномасштабній війні проти України. 

Наразі Закон направлено на підпис Президенту. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2719-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2738-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757/2022#n2
https://www.mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_ukraini_pripinila_diiu_mizhuriadovoi_ukrainsko-biloruskoi_ugodi_pro_uniknennia_podviinogo_opodatkuvannia-3715
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40610
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Спрощено вимоги до митного оформлення імпорту генераторів та іншого енергетичного 
обладнання 

Уряд прийняв Постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного 
обладнання. 

Постанова доповнює шість постанов Кабінету Міністрів про затвердження певних 
технічних регламентів, дія яких може поширюватись на відповідні товари.  

Новим положенням щодо ввозу на митну територію України тимчасово (до 
припинення або скасування воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів) 
передбачається не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про 
відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. 

Встановлено нові правила відмови від ЄП 3 група за ставкою 2% 

Прийнято Закон, який, зокрема, передбачає добровільну відмову від особливостей 
оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2%. 

Передбачено, що платник податку має право самостійно (шляхом подання заяви) 
відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, 
наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.  

У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему 
оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування. Окрім 
випадку, якщо у заяві про відмову від використання особливостей оподаткування, 
передбачених цим пунктом, платник податку зазначив про перехід на сплату інших 
податків і зборів. 

Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності 

Кабмін вніс чергові зміни до Порядку подання фінансової звітності: 

1. уточнено перелік підприємств, які складають фінансову звітність за 
міжнародними стандартами фінансової звітності; 

2. приведено у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової 
звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів 
та витрат відповідно до податкового законодавства; 

3. доповнено нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за 
міжнародними стандартами; 

4. удосконалено норми щодо подання уточненої фінансової звітності. 

 

ПДВ 

Виникнення ПЗ та визнання ПК при виконанні довгострокових договорів 

ДПС звертає увагу, що датою виникнення податкових зобов’язань виконавця 
довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем 
результатів робіт за такими договорами.  

Зазначене не стосується договорів на будівництво житла (об’єктів житлової 
нерухомості), договорів купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного 
будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості, щодо яких відбувається перше їх 
постачання. 

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів є дата 
фактичного отримання замовником результатів робіт. Роботи мають бути оформлені 
актами виконаних робіт. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-t161122
https://buh.ligazakon.net/news/215531_zmneno-pravila-vdmovi-vd-spetsgrupi-dinogo-podatku--prezident-pdpisav-zakon
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2719-IX#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-s1327-291122
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31710
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Визначення вартості товарів у ПН при експорті  

ДПС роз’яснює, що  при експорті товарів датою виникнення податкового 
зобов’язання з ПДВ є дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення 
процедури митного оформлення експортної операції.  

Експортна операція визначається за фактом проставлення посадовою особою 
митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, що 
засвідчує факт перетинання митного кордону України. У разі електронного декларування 
– за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу відмітки з 
використанням електронного підпису чи печатки перетвореної у візуальну форму. 

На дату виникнення податкового зобов’язання платник ПДВ – експортер складає 
податкову накладну з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, який 
встановлено Національним банком України у попередній робочий день. 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Податкові наслідки у разі зменшення статутного капіталу 

ДПС повідомляє, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також 
платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника 
та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини). 

Починаючи з 01.01.2021р. виплата в грошовій або негрошовій формі, що 
здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – 
нерезидента України у зв'язку зі: 

1. зменшенням статутного капіталу; 

2. викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному 
капіталі; 

3. виходом учасника зі складу господарського товариства; 

4.  або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником,  

- у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи, і з 
метою оподаткування прирівнюється до дивідендів. 

При цьому, починаючи з 01.01.2021 року авансові внески не справляються/не 
нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до 
дивідендів. 

Тож, у разі здійснення вищезазначених операцій, що призводить до зменшення 
нерозподіленого прибутку юридичної особи у відносинах із засновниками - 
нерезидентами, суми такого зменшення прирівнюються з метою оподаткування до 
дивідендів, але авансові внески на такі суми не нараховуються. 

 

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Обрахунок обсягу господарських операцій для визнання їх контрольованими 

ДПС нагадує, що відповідно до пп.39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені 

пп.39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні) і 39.2.1.5 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови: 

https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31725
https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/634623.html
https://km.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/632595.html
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1. річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік; 

2. обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. 

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких 

господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 

млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. 

Підпунктом 39.2.1.9 ПКУ встановлено, що обсяг господарських операцій платника 

податків для цілей пп.39.2.1.7 ПКУ обраховується за цінами, що відповідають принципу 

«витягнутої руки». 

Коли та за який звітний період контролюючий орган має право надіслати запит про 
подання документації з трансфертного ціноутворення 

ДПС звертає увагу що пп.39.4.4 ПКУ встановлено, що на запит центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, платники податків протягом 

30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного 

ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті. 

Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до 

контролюючого органу, зазначеного у запиті. 

Запит надсилається не раніше 01 жовтня року, що настає за календарним роком, в 

якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено (пп.39.4.5 ПКУ). 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Оплата лікарняного, якщо працівник захворів під час неоплачуваної відпустки 

Держпраці інформує, що якщо період хвороби працівника повністю припадає на 

час відпустки без збереження зарплати, незалежно від підстав надання такої відпустки — 

допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається. 

 

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ 

Чи дійсно з 25.11.2022р. відновлено обов’язок надавати відповіді на запити органів ДПС 

Вище ми вже згадали, що Закон №2719-IX (діє з 25.11.2022р.) вніс важливі зміни 

щодо проведення перевірок та надання відповідей на запити ДПС. Проаналізуємо його 

новації більш детально.  

1. Шляхом внесення змін до п.52-8 підрозділу 10 розділу XX ПКУ скасовано 

зупинення строків, встановлених ст. 73 та 78 ПКУ, на період дії карантину («карантинний 

мораторій») щодо надання платниками податків відповідей на окремі запити 
контролюючих органів, зокрема:   

− з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, 

які проводять господарську діяльність через постійне представництво на 

території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх 
походження з України;  

https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/635308.html
https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektsiia-pratsi-nadaie-konsultatsii-pratsivnykam-shchodo-oplaty-lystka-nepratsezdatnosti-iakshcho-pratsivnyk-zakhvoriv-pid-chas-perebuvannia-u-vidpusttsi/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2719-20#Text
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− щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦ); 

− валютного контролю у т.ч. щодо строків розрахунків за експортно-

імпортними операціями; 
Зауважимо: тягнути час із відповіддю на запит щодо бюджетного відшкодування ПДВ 

або від’ємного значення з ПДВ також не можна. Ця норма у п.52-8 підрозділу 10 розділу 

XX ПКУ лишилася незмінною. 

2. Також Закон №2719-IX вніс деякі зміни до п.69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, 

тобто, до норми, що передбачає зупинення строків за податковим законодавством на 

період до припинення або скасування воєнного стану на території України («воєнний 
мораторій»). Зокрема, з 25.11.2022р. «воєнний мораторій» не поширюється на подання 

звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 (ТЦ) та 

39-2 ПКУ (КІК).  

Як наслідок, в експертному середовищі поширюється думка, що платники податків 

повинні не пізніше 15 грудня 2022 року (15 робочих днів з 25.11.2022р.) надати відповіді 

на запити контролюючих органів за ст.73 ПКУ щодо КО (ТЦ), отримані в період карантину 
чи воєнного стану.   

При цьому, на нашу думку, залишаються підстави для обґрунтування того, що 

навіть в умовах вказаних змін продовжує діяти «воєнний мораторій» щодо надання 
відповідей на запити згідно ст.73 ПКУ, у тому числі щодо питань, пов’язаних з КО (ТЦ).  

Аргументами на користь такого підходу можуть бути наступні:  

− у п.69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ прямо не згадується ст.73 ПКУ, згідно 

якої саме і має запитуватися інформація з документами;  

− у п.69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ вказано лише про документи (у т.ч. 

передбачені ст.39 ПКУ), але не згадується інформація, що є ключовою 

метою запитів в розумінні п.73.3 ПКУ. У ПКУ надання відповіді платником на 

запити податківців по статті 73 трактується як «надання податкової інформації». 

Тому, на нашу думку, немає підстав  класифікувати такі відповіді як «документи 

(повідомлення), передбачені статтею 39 ПКУ», про які ідеться в оновленій редакції 

п.69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ; 

− скасування «карантинного мораторію» ще не означає автоматичне 

скасування (нівелювання) «воєнного мораторію».    

Утім, наразі невідома позиція ДПС щодо наведеного питання. Ми не можемо 

виключати, що ДПС не погодиться з таким підходом та наполягатиме на обов’язковості 

реагування на запити згідно ст.73 ПКУ щодо КО (ТЦ) у стандартні строки, враховуючи ту 
обставину, що внесені зміни ніби покликані відновити можливість перевірок КО (ТЦ).  

Звісно, платників податків цікавить яким може бути розвиток подій у випадку 

притримання надання відповідей на запити щодо КО (ТЦ) (зокрема, у зв’язку з «воєнним 

мораторієм»). Можемо припустити, що контролюючі органи розглядатимуть наступні 

варіанти дій: 

1) повторне пред’явлення запиту щодо надання раніше запитаної інформації та 
документального підтвердження; 

2) пред’явлення запиту про надання документації з ТЦ (відзначаємо, що така 

вірогідність залишатиметься і у випадку надання вичерпної відповіді на запит); 

3) призначення перевірки з питань ТЦ (відзначаємо, що така вірогідність 
залишатиметься і у випадку надання вичерпної відповіді на запит). 

На даний момент складно спрогнозувати вірогідність тієї чи іншої дії ДПС, як для 

ситуації надання відповіді (повної чи часткової), так і для ситуації притримання відповіді. 

Контролюючий орган вірогідно братиме до уваги: наявність суттєвих передумов для 
донарахувань податкових зобов’язань конкретному платнику; власну завантаженість; 

зовнішні фактори роботи тощо.  
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Якщо платник не в змозі підготувати якісну обґрунтовану відповідь у досить 

обмежений строк, до 15 грудня 2022 року, ми схиляємося до того, що в такій ситуації 

доцільніше не поспішати надавати проміжну чи часткову відповідь та залежно від 
конкретних кроків контролюючого органу приймати рішення щодо подальших дій. 

Але у будь-якому разі радимо зробити інвентаризацію запитів отриманих від 

податкової з березня 2020 року, на котрі не було надано відповідь, з метою оцінки 
податкових ризиків. 

При необхідності занурення у деталі за вашим запитом ми можемо 

надіслати розширену аналітику даного Закону, яку підготувала команда KEYNAS GROUP. 

«Конструктивні дивіденди»: висновки за підсумками ТЦ-сезону 

З 01.01.2021 було розширено перелік операцій, які для цілей оподаткування 

прирівнюються до виплати дивідендів, відповідно до пп.14.1.49 ПКУ.  

Зокрема, до дивідендів (так звані «конструктивні дивіденди») 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». 

Тобто «дешевий» експорт та «дорогий» імпорт на сьогодні можуть спричинити 

виникнення додаткових податкових зобов’язань. 

За замовченням «конструктивні дивіденди» згідно з ПКУ оподатковуються 

податком на репатріацію на підставі пп. «б» пп.141.4.1 ПКУ за ставкою 15% (в окремих 

випадках із застосуванням натуркоефіцієнту). Проте за наявності довідки від 
нерезидента можна скористатися умовами міжнародного договору, що дозволить в 

деяких випадках (але на жаль не завжди) уникнути податку з доходів нерезидентів, або 

принаймні знизити ставку податку. Якщо ж довідка відсутня, то про жодні послаблення у 
сплаті податку мова не йде. 

Наша практика ТЦ-звітування за 2021 рік показала, що далеко не всі платники 

податку зосередили свою увагу на тому, що у випадках невідповідності цін в 
контрольованих операціях принципу «витягнутої руки» одночасно з необхідністю 

коригування оподаткованого прибутку виникає також обов’язок сплатити податок з 

доходів нерезидента («конструктивні дивіденди»). 

Ускладнило ситуацію також те, що за старою звичкою багато компаній не брали у 

нерезидентів довідки (ані за 2021 рік, ані за 2022) за експортно-імпортними 

контрольованими операціями з товарами та послугами. Через це застосувати звільнення 

від оподаткування або ж скористатися зниженою ставкою податку, які передбачають 
міжнародні договори, вони не можуть. Відповідно зобов’язання з податку з доходів 

нерезидентів у такому випадку нараховувалися за ставкою 15% (з «натуральним» 
коефіцієнтом) на додаток до  донарахування з податку на прибуток. 

У зв’язку із цим радимо вже зараз попросити довідки у нерезидентів, з якими Ви 

співпрацювали у 2022 році, які імовірно підпадають під критерії контрольованих операцій  

за наявності ризику невідповідності цін КО «ринковому діапазону», навіть якщо були 
операції виключно з придбання/продажу товарів/послуг.  

Це дозволить застосувати пільгові умови міжнародного договору, у разі 

виникнення обов’язку сплати податку з доходів нерезидента («конструктивних 

дивідендів») по результатам контрольованих операцій за 2022 рік на підставі п.103.8 ПКУ.  

У подальшому довідку від цього ж нерезидента слід буде отримати ще раз 

наприкінці 2023 року, якщо операції із ним потраплять до контрольованих, які не 
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відповідають принципу «витягнутої руки». Тобто вже під час розрахунку «конструктивних 

дивідендів». 

Позовна давність в період дії карантину: будьте уважні до деталей 

Сплив позовної давності є однією із підстав визнання заборгованості безнадійною 

для цілей податкового обліку (пп.14.1.11ПКУ). Крім цього згідно з п.4 НП(С)БО 10 сплив 

строку позовною давності дає підстави вважати дебіторську заборгованість безнадійною 
і в бухгалтерському обліку.  

Незважаючи на простоту самої концепції позовної давності, на практиці в її 

застосуванні часто виникають помилки, тому в кожному конкретному випадку слід 

правильно визначати: 

1. строк давності (три роки – це загальний строк, але є і інші. Окрім того, договір 

може бути підпорядкований іноземному законодавству, де строк значно більший; або 

сторони в договорі могли його збільшити); 

2. початок перебігу позовної давності (як правило з моменту, коли у особи 

з’являється право вимагати від іншої особи вчинення тієї чи іншої дії, але існує цілий ряд 

аспектів, особливо в ситуації, коли строки в Договорі невизначені); 

3. чи мали місце обставини, які за законом переривають/зупиняють перебіг 

позовної давності тощо. 

З початком карантину з’явився ще один аспект, який слід враховувати. 

Відповідно до п.12 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» ЦКУ: 

 «Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 

258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого 

карантину». 

Саме формулювання викликає ряд дискусійних питань. 

Але наразі з логіки рішень судів різних інстанцій, як правило, можна дійти до 

наступного тлумачення:  

«строк давності, закінчення якого за загальним правилом припадає на карантин, не 

закінчиться допоки триває карантин».  

Див наприклад, Постанову Верховного Суду від 07.09.2022 у справі 679/1136/21, 

Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.02.2021р. у справі 

№903/378/20; рішення Господарського суду м. Києва від 11.05.2021р. у справі 
№910/3496/21. 

Іншими словами, передчасно говорити про закінчення позовної давності, а отже 

наявності підстав для списання безнадійної заборгованості, до закінчення карантину. 

Наведене не стосується ситуацій, коли позовна давність закінчилася до початку 

карантину та до 02.04.2020р. (дата набрання чинності процитованого пункту). Хоча слід 

зазначити, що останній аспект все ще є предметом дискусій. 

Варто також розуміти, що податкові органи можуть мати два взаємовиключні 
підходи: в ситуації, коли мова йде про боржника, а отже про визнання доходу, податкові 

органи можуть ігнорувати факт продовження позовної давності на час карантину; а для 

кредиторів навпаки наполягати на тому, що позовна давність не спливла і до закінчення 
карантину її списання передчасне. 

Таким чином, приймаючи рішення про списання безнадійної заборгованості перш 

за все варто приділити увагу питанню, чи не вплинув карантин на позовну давність щодо 

неї. Нагадаємо, що на сьогодні карантин триває до 31.12.2022р. та існує імовірність його 

подовження. 

Зараз під час проведення річної інвентаризації це питання особливо актуальне, 

тому у разі, коли строк позовної давності не минув, доцільно проаналізувати також інші 
критерії для списання заборгованостей. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/106190914
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94930005
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94930005
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96786769
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96786769
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СУДОВА ПРАКТИКА 

Висновки про нереальність господарської операції не можуть ґрунтуватись лише на 
підставі узагальненої податкової інформації  

Верховний суд у Постанові від 05.10.2022 у справі № 640/18151/19 розтлумачив, що 

співставлення даних податкової звітності з даними, які містяться у внутрішніх базах ДПС 

на предмет дотримання платником податку податкового законодавства і аналізу 
правовідносин не передбачає їх оцінку без проведення податкової перевірки платника 

податку.  

Такі записи у інформаційних (внутрішніх) базах контролюючого органу до 

первинних бухгалтерських документів не відноситься, а тому нарахування податків не 
може ґрунтуватися тільки цих даних, без врахування даних первинних документів. 

Крім цього, Верховний суд відмітив, що податковий стан платника податку не 

залежить від перебування його контрагента за юридичною адресою, дотримання ним 

податкової дисципліни та правильності ведення податкового або бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/106666630
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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 

+38 (067) 321 46 80 

 

Юридичний департамент 

maksim.zhukov@keynas.com 

+38 (067) 656 37 50 

 

 

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

 +38 (067) 523 89 00 

+38 (044) 299 95 06 

+38 (044) 299 96 06 
 

 info@keynas.com 

 

www.keynas.com 

www.tagalliances.com 
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