
Пакет змін  
до податкового  
і митного  
законодавства 
05.04.2022 набрав чинності новий пакет змін до 
податкового і митного законодавства у зв’язку із 
дією воєнного стану – Закон №2142-IX від 24.03.2022. 
Основні положення цього закону – в огляді 
інспекторок Ради бізнес-омбудсмена  
Юліани Ревюк та Юлії Михайлюк.



1
ПОДАТКОВИЙ 
БЛОК



Звільнення від обов’язку 
нарахування і сплати 
ПДВ лише для операцій з 
постачання товарів (робіт та 
послуг) на митній території 
України

Не врегульовано статусу 
реєстрації платником ПДВ 
і порядку визначення 
податкових зобов’язань для 
цієї категорії «тимчасових» 
платників єдиного податку

Платники єдиного податку за ставкою 2% додатково звільняються від обов’язку нарахування 
та сплати імпортного ПДВ.

Таке звільнення, однак, не стосується товарів, які походять з країни, визнаної державою-
окупантом чи державою-агресором, або ввозяться з території таких держав чи з окупованої 
території України

Призупиняється (а не анулюється) реєстрація платником ПДВ на період перебування суб’єкта 
на єдиному податку:

• тимчасово немає права формувати податковий кредит, обов’язку визначати податкові 
зобов’язання і складати податкові накладні;

• тимчасово зупиняється обрахунок показників у СЕА ПДВ (в т.ч. ∑НаклОтр щодо товарів, які 
були реалізовані у періоді перебування платника на спрощеній системі оподаткування).

Після відновлення реєстрації платником ПДВ мають бути нараховані «компенсуючі» 
податкові зобов’язання на товари/послуги, придбані до початку переходу на спрощену 
систему (тобто за якими свого часу був сформований податковий кредит), що були реалізовані 
під час перебування платника на єдиному податку

Єдиний податок третьої групи (за ставкою 2%)

Податковий період – квартал 
з помісячною сплатою 
авансових внесків

Податковий період – календарний місяць. Податок сплачується протягом 10 календарних 
днів за останнім днем граничного строку подання звітності (за загальним правилом – 
20 календарних днів після закінчення місяця)

Було Стало 



Перехід на цю модель 
можливий лише раз на 
місяць

За 2022 рік не нараховується 
і не сплачується екологічний 
податок за об’єктами, що 
розташовані на територіях, 
на яких велися бойові дії, або 
на територіях, тимчасово 
окупованих збройними 
формуваннями РФ (згідно з 
переліком КМУ)

Відсутній порядок подання 
звітності з податку на 
прибуток підприємств

Підприємство вважається платником єдиного податку за ставкою 2% з наступного робочого 
дня після подання заяви

Тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний 
стан, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, 
зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел 
забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями РФ. Перелік таких територій визначається КМУ

Платники єдиного податку подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств 
за періоди протягом календарного року, в яких вони були платниками податку на 
прибуток підприємств (тобто коли вони не перебували на спрощеній системі оподаткування)

Було

Було

Стало 

Стало 

Екологічний податок



Не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що 
розташовані на територіях, де велися бойові дії, на тимчасово окупованих територіях (згідно з переліком КМУ):

за 2021 і 2022 роки – щодо 
об’єктів житлової нерухомості, 
які перебувають у власності 
фізичних осіб;

за період з 01.03.2022 по 
31.12.2022 – щодо об’єктів 
житлової нерухомості, які 
перебувають у власності 
юридичних осіб;

за період з 01.03.2022 по 31 грудня року, в якому 
припинено або скасовано воєнний стан, – за об’єкти 
нежитлової нерухомості з правом протягом 6-ти 
календарних місяців після припинення чи скасування 
воєнного стану подати уточнюючу податкову 
декларацію зі зміною розміру податку до сплати.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Звільнення від штрафних 
санкцій за умови виконання 
податкових обов’язків 
протягом 3-ох місяців після 
припинення або скасування 
воєнного стану

Платники податків, що 
належать до великих та 
середніх підприємств, 
подають податкові 
декларації виключно в 
електронній формі

Платники податків звільняються від відповідальності у разі недотримання термінів сплати 
податків та зборів, подання звітності (у т.ч. реєстрації податкових і акцизних накладних, 
розрахунків коригування до них тощо) з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом 
6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні

На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків мають право подавати до 
контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі

Було Стало 

Подання звітності



Ввезення товарів на територію України (ПДВ, мито, акциз) 

З 01.04.2022 на період дії воєнного стану:

Перелічені звільнення, однак, не стосуються товарів, які походять з країни, визнаної державою-окупантом чи державою-
агресором, або ввозяться з території таких держав чи з окупованої території України.  

звільняються від оподаткування ПДВ операції 
з ввезення на митну територію України 
платниками єдиного податку першої, другої 
та третьої групи (за винятком тих, хто сплачує 
єдиний податок за ставкою 3%) – будь-яких 
товарів.  Такі платники можуть скористатися 
спрощеним порядком декларування шляхом 
подання попередньої митної декларації. 
На митне оформлення товарів відводится 
найкоротший можливий строк, але не більше 
однієї робочої години;

звільняються від 
оподаткування ввізним 
митом товари, що 
ввозяться на митну 
територію України усіма 
підприємствами для 
вільного обігу, крім 
алкоголю, тютюну та рідин, 
що використовуються в 
електронних сигаретах;

звільняються від оподаткування ПДВ, 
акцизним податком та ввізним митом 
операції з ввезення на митну територію 
України фізичними особами – 
автомобілів легкових, кузовів до них, 
причепів та напівпричепів, мотоциклів, 
транспортних засобів, призначених 
для перевезення 10 осіб i більше, 
транспортних засобів для перевезення 
вантажів у митному режимі імпорту.

ВАЖЛИВО!  
 
07.04.2022 ДПС опублікувала велике роз’яснення у форматі «питання-відповідь»  
щодо запровадженої на період воєнного стану моделі оподаткування   
 
Рекомендуємо з ним детально ознайомитися: можливо, на ваше питання уже відповіли податківці.

ПОДИВИТИСЬ

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html


Законом також лібералізовано митне законодавство.

У деяких чітко встановлених випадках Закон передбачає 
спрощений порядок декларування товарів шляхом подання 
попередньої митної декларації.  Окрім «спрощенців» I-III 
груп (як описано вище у розділі «Ввезення товарів на 
територію України (ПДВ, мито, акциз)») спрощеним порядком 
декларування можуть скористатися особи, які ввозять 

на територію України бензин, газ та нафтопродукти для 
вільного обігу. При цьому доставка та пред’явлення цих 
товарів митному органу, яким оформлена така попередня 
митна декларація, не є обов’язковими.  Таке звільнення 
є тимчасовим на період до припинення чи скасування 
воєнного, надзвичайного стану на території України. 

Спрощений порядок декларування товарів

2 МИТНИЙ 
БЛОК



Тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України документальні 
перевірки дотримання вимог законодавства України з питань 
митної справи не розпочинаються, а розпочаті перевірки 
зупиняються. Акти (довідки) про результати документальних 

перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок 
та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не 
вручаються). 

Перебіг встановлених Митним кодексом строків тимчасово 
зупиняється. 

Деякі товари дозволено ввозити на підставі заяви декларанта 
про незастосування до них заборон і обмежень. Йдеться 
про товари, які за кодом УКТ ЗЕД можуть належати, але за 
своїми характеристиками і фізико-хімічними властивостями 
не належать до культурних цінностей, наркотиків, товарів 
військового призначення, товарів подвійного використання, 
небезпечних відходів, агрохімікатів та пестицидів, що 
підлягають державній реєстрації та деяких інших.  До таких 
товарів застосовується пост-митний контроль.

За рішенням КМУ для ввезення окремих товарів, щодо яких 
встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний 
кордон України, можна не подавати дозвільні документи.  
Важливо мати на увазі, що звільнення від подання 

дозвільних документів не означає звільнення від дотримання 
встановлених заборон та/або обмежень щодо використання 
та/або обігу відповідних товарів на митній території 
України.  Таке звільнення, однак, не стосується товарів, 
які походять з країни, визнаної державою-окупантом чи 
державою-агресором, або ввозяться з території таких держав 
чи з окупованої території України, наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, товарів військового 
призначення або товарів подвійного використання, 
радіоактивних матеріалів, небезпечних відходів. 

Плата за виконання митних формальностей митними 
органами поза місцем розташування митних органів або поза 
встановленим для них робочим часом не справляється.

Перевірки з питань митної справи  
та зупинення перебігу строків

Спрощений порядок пропуску товарів


