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Д. ШМИГАЛЬ

«   » 2022 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану

______________________________________________

Верховна Рада України постановляє :

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 
України, 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112) такі зміни:

1. Абзац четвертий пункту 198.2 статті 198 замінити трьома абзацами такого 
змісту:

«Датою віднесення сум податку до податкового кредиту є:
для операцій із ввезення на митну територію України товарів – дата сплати 

податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього 
Кодексу;

для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території 
України – дата подання податкової декларації з податку на додану вартість за 
попередній звітний (податковий) період, за якою отримувачем послуг 
нараховано податкові зобов’язання за такими операціями. У разі якщо за такою 
декларацією виникло позитивне значення суми, розрахованої згідно з 
пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, до податкового кредиту відносяться 
суми податку за такими операціями лише після сплати (перерахування) до 
бюджету суми податку, визначеної у такій декларації.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати абзацами сьомим – 
дев’ятим.

2. У розділі ХХ «Перехідні положення»:

1) у пункті 9 підрозділу 8 після слів «до припинення або скасування 
воєнного, надзвичайного стану на території України,» доповнити словами та 
цифрами «але не довше ніж до 01 липня 2023 року»; 
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2) у підрозділі 10: 
пункт 69 доповнити підпунктами 69.32 та 69.33 такого змісту:
«69.32. Установити, що норми підпунктів 69.2 та 69.9 цього пункту 

застосовуються тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на 
території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим 
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", але не довше ніж 
до 01 липня 2023 року.

69.33. Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану 
проводяться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що 
використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами 
оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або 
пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;

доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську 
діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, 
пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання 
вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі 
органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, 
визначених законом;

проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних 
цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відсутності визначених цим підпунктом умов безпечного проведення 
перевірок, документальні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути 
завершені у зв’язку із такою відсутністю умов їх безпечного проведення, можуть 
бути зупинені за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) 
контролюючого органу до усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення 
оформлюється наказом, копія якого надсилається до електронного кабінету 
платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) 
платника податків копії такого наказу та інформації про дату та час його 
надіслання до електронного кабінету (відображення в електронному кабінеті). 
Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 
2022 року, поновлюються на невикористаний строк. При цьому на період до 
завершення поновлених перевірок та /або завершення дії обставин, визначених у 
цьому підпункті та/або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок 
зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу.

У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, 
наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми 
податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних 
перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01 липня 2023 року та завершені 
до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території 
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України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого 
податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Сума 
податкового зобов’язання, сплаченого у порядку, передбаченому цим абзацом, 
не підлягає оскарженню».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, крім змін до статті 13 Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг», які набирають чинності з 01 січня 2024 року.

2. Дія пунктів 911.1, 911.2, 912 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної 
Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) зупиняється на період 
дії воєнного, надзвичайного стану.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (Офіційний вісник 
України, 2022 р., № 33, ст. 1722) слово та цифри «пункту 522» замінити словом 
та цифрами «пунктів 521, 522, 528»;

2) у розділі VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із 
наступними змінами):

у пункті 921 після слів «припинення або скасування воєнного, надзвичайного 
стану,» доповнити словами та цифрами «але не довше ніж до 01 липня 
2023 року»;

у пункті 922 після слів «припинення або скасування воєнного, надзвичайного 
стану,» доповнити словами та цифрами «але не довше ніж до 01 липня 
2023 року»;

у пункті 923:
в абзаці першому після слів «припинення або скасування воєнного, 

надзвичайного стану,» доповнити словами та цифрами «але не довше ніж 
до 01 липня 2023 року»;
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в абзаці другому після слів «припинення (скасування) воєнного, 
надзвичайного стану,» доповнити словами та цифрами «але не довше ніж 
до 01 липня 2023 року»;

доповнити підпунктом 924 такого змісту:
«924. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 
2022 року, поновлюються на невикористаний строк. 

У разі сплати платником єдиного внеску протягом 30 календарних днів з 
дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми 
єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок, які 
були відновлені або розпочаті з 01 липня 2023 року та завершені до дня 
припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, 
штрафні санкції, нараховані на суму такого єдиного внеску, скасовуються, а пеня 
не нараховується. Сума єдиного внеску, сплаченого у порядку, передбаченому 
цим абзацом, не підлягає оскарженню.»;

3) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості 
Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):

у частині другій статті 13 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» 
доповнити словами «та програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

у розділі ІІ «Прикінцеві положення»:

у пункті 12 після слів «припинення або скасування воєнного стану на 
території України,» доповнити словами та цифрами «але не довше ніж 
до 01 липня 2023 року»;

абзац третій пункту 13 виключити.

              Голова 
Верховної Ради України


