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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у 
період дії воєнного стану»

1. Мета
Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – законопроект) є виконання 
Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову 
політику від 08 грудня 2022 року.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Розробка законопроекту обумовлена необхідністю виконання пункту 15 

Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року, 
відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання якнайшвидшого 
відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає 
внесення змін до законодавства в частині обмеження з 01 липня 2023 року дії 
мораторію на проведення податкових перевірок, особливостей застосування 
спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку у 
розмірі 2 відсотків,  норм щодо незастосування відповідальності за порушення 
вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» тощо.

3. Основні положення проекту акта
Законопроектом шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» запропоновано установити, що окремі норми діють до припинення 
або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не 
пізніше 01 липня 2023 року, зокрема:

можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути 
платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку 
у розмірі 2 % від суми доходу;

можливість для фізичних осіб – підприємців  платників єдиного 
податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення проведення документальних перевірок;
зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків 

проведення перевірок, строків отримання податкової інформації 
контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного 
оскарження тощо), визначених податковим законодавством та іншим 
законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи;
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незастосування штрафних санкцій за порушення податкового 
законодавства;

незастосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування, 
обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування;

незастосування штрафних санкцій за порушення порядку використання 
реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових 
операцій.

Також законопроектом передбачено: 
установити, що 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 
України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого 
податкового зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Водночас 
сума сплаченого податкового зобов’язання не підлягає оскарженню;

поновлення заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових 
операцій в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів;

запровадження з 01 січня 2024 року обов’язкової перевірки програмних 
реєстраторів розрахункових операцій на їх відповідність фіскальним вимогам;

зміна визначення дати віднесення до податкового кредиту сум податку на 
додану вартість по операціях з постачання послуг нерезидентом на митній 
території України.

4. Правові аспекти
Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:
Податковий кодекс України, 
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», 
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до 

державного та місцевих бюджетів.
Скасування права для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути 

платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку 
у розмірі 2 % від суми доходу дозволить додатково залучити у 2023 році до 
бюджетів близько 8 млрд гривень.

6. Позиція заінтересованих сторін 
Законопроект не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
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регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної. 

Законопроект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
Законопроект потребує погодження Міністерством економіки України, 

Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством соціальної 
політики України, Державною регуляторною службою України, Державною 
податковою службою України, Пенсійним фондом України, а також подання 
його до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

7. Оцінка відповідності 
Законопроект не містить положень, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
створюють підстави для дискримінації.

Антикорупційна, громадська антикорупційна, громадська 
антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проекту 
закону не проводилися. 

Для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи 
проект акта потребує подання до Національного агентства з питань запобігання 
корупції.

8. Прогноз результатів
Прийняття законопроекту забезпечить виконання Україною зобов’язань в 

рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від  08 грудня 
2022 року та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню 
податкових надходжень у 2023 році.

Міністр фінансів України                                                    Сергій МАРЧЕНКО

«___» ____________ 2022 року


